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Náplní bakalářské práce je studium terénních reliktů v poloze Humenská (katastrální území 
Jíloviště). Tyto relikty byly interpretovány jako relikty cest. Relikty byly geodeticky 
zaměřeny a propojeny se sídelně-historickým průzkumem v oblasti obce Jíloviště. Relikty 
byly interpretovány jako hmotné pozůstatky takzvané Bechyňské cesty, kterou zmínil 
kronikář Kosmas. Součástí této práce je pojednání o starých cestách a bližší pojednání o 
problematice lokalizace Bechyňské cesty. 

 

The present BA thesis examines the terrain relicts in the area of Humenská (the cadastral area 
Jíloviště). The concerned relicts were identified as road relicts. Results of a geodetic survey of 
the relicts were connected with research of the historical settlement in the area of the village 
Jíloviště. The relicts were identified as material remnants of the so-called Bechyně road 
mentioned by the chronicler Kosmas. One part of the thesis treats old roads, including a more 
detailed discussion of the issue of localizing the Bechyně road.  

Klíčová slova: terénní relikty, Bechyňská cesta, středověk, Jíloviště, komunikační systémy 
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1. Úvod a cíl práce 
Hlavním cílem předkládané bakalářské práce byla dokumentace výrazných antropogenních 

terénních tvarů v poloze „Humenská“ na katastrálním území Jíloviště ve středních Čechách. 

Tyto relikty byly Tomášem Klimkem a Pavlem Bolinou interpretovány jako zbytky 

úvozových cest směřujících k pravděpodobnému místu brodu přes řeku Berounku a 
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ztotožněny s takzvanou Bechyňskou cestou (Klimek 2005, Bolina – Klimek 2007). Tato cesta 

měla vést v blízkosti hory „Osseca“, jež byla dvakrát zmíněna kronikářem Kosmou v 

souvislosti s (1) hrobem mytické kněžny Kazi a (2) se západní hranicí panství knížete 

Slavníka. Z toho důvodu byla do předkládané práce zahrnuta také obecná problematika studia 

středověkých cest a diskuze o konkrétních interpretačních možnostech, které námi 

dokumentované relikty nabízí.  

Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována vlastním terénním reliktům. 

Tyto relikty byly pro potřeby práce geodeticky zaměřeny totální stanicí, byla pořízena 

fotodokumentace a popis objektů. Součástí první části je také bilance znalostí o sídelně- 

historickém vývoji příslušného mikroregionu, do kterého zahrnujeme katastrální území 

Jílovišť a sousedních obcí. Dále je pojednáno o písemně zaznamenaných cestách na 

sledovaném území.  

Druhá část práce se zabývá bádáním o cestách, jako důležité náplni studia středověkého 

osídlení, a dále problematice Bechyňské cesty – dějinám bádání, pramenům a současnému 

stavu poznání. 
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2. Sídelně historické souvislosti 

2.1. Vymezení studovaného mikroregionu 
Tato část je zaměřena na bližší okolí obce Jíloviště. Jedná o těsně sousedící obce a jejich 

katastrální území. Sledovaný mikroregion, pro potřebu práce pojmenovaný uměle jako 

Jílovišťsko, zahrnuje tyto obce a jejich katastrální území: Černolice, Černošice, Dobřichovice, 

Jíloviště, Klínec, Líšnice, Lipany, Lipence, Horní a Dolní Mokropsy, Řitka, Trnová, 

Vonoklasy a Všenory. Nejseverněji se nachází katastrální území Lipan, nejvíce na jihu 

Líšnice. Nejzápadněji je položeno katastrální území Dobřichovic, nejvýchodněji katastrální 

území Trnové.  

 

2.2. Přírodní podmínky 
Studium přírodních podmínek ve sledovaném mikroregionu může pomoci blíže porozumět 

postupu osídlení a sídelním procesům. 

2.2.1. Geomorgologie 
Mikroregion je položen na dvou geomorfologických celcích, (1) Hořovické pahorkatině a 

(2) Brdské vrchovině. 

Hořovická pahorkatina je tvořena prvohorními břidlicemi a vápenci. Střední výška 

pahorkatiny je 352,7 metru (Demek 1987, 205).  

Brdská vrchovina je tvořena proterozoickými a prvohorními břidlicemi, pískovci a 

křemenci. Střední výška vrchoviny je 556 metrů (Demek 1987, 123). 

2.2.2. Klimatické podmínky 
Zájmová lokalita spadá do klimatické oblasti T2, pro kterou je charakteristické kratší, méně 

teplé a méně suché léto a teplé až mírně teplé jaro a podzim. Potenciální přirozený vegetační 

pokryv tvoří především dubohabřiny (Neuhäuslová 2001, 22-23). 

2.2.3. Vegetační podmínky 
Podle mapy potenciální přirozené vegetace spadá oblast do místa výskytu jilmových 

doubrav, které jsou navázány na bezprostřední blízkost toku řeky Berounky, dále černýšových 

dubohabřin a bikových a/nebo jedlových doubrav. 
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Jilmová doubrava se nachází ve zřídka zaplavovaných říčních nivách,ve výškách pod 220 

m. n. m. Tyto porosty jsou vázány na lužní, případně glejové půdy. Většina těchto luhů je 

využitelná jako výnosné pole (Neuhäuslová 2001, 75). Dominantní je dub letní nebo jasan. 

Podíl jilmů je menší (Neuhäuslová 2001, 74). 

Černýšová dubohabřina se nachází ve výškách 200/250-450 m n. m. Dominantní jsou dub 

zimní a habr. Častá je příměs lípy a dubu letního (Neuhäuslová 2001, 85-86). 

Biková a/nebo jedlová doubrava je typickým společenstvem, které se nachází na chudých 

substrátech nížin a pahorkatin. Dominantní rostlinou bikových doubrav je dub zimní. Slabě se 

objevuje bříza, habr nebo buk. Hlavní složkou jedlových doubrav jsou dub a jedle 

(Neuhäuslová 2001, 189-190). 

2.2.4. Pedologické podmínky 
V mikroregionu se vyskytují tyto půdní typy: (1) nivní půdy a (2) hnědé půdy se surovými 

půdami. Tyto dva typy se nacházejí v blízkosti toku Berounky. Dalšími typy jsou hnědé půdy 

s podzoly na terasových uloženinách a pseudogleje. 

Nivní půdy – fluvizemě – tento půdní typ se vyskytuje obzvláště podél vodních toků. 

Původním porostem byly lužní lesy, současným jsou lužní louky. Půda je tvořena náplavovým 

substrátem hnědé až hnědošedé barvy. Tato půda je vhodná pro pěstování pšenice, ječmene, 

cukrové řepy a zeleniny (Tomášek 2007, 57-57). 

Hnědé půdy s podzoly na terasových uloženinách – podzoly. Jedná se o typ půdy 

vyskytující se ve vyšších polohách. Vznika hlavně pod smrkovými lesy. Půdotvorným 

substrátem jsou žuly, pískovce, ruly a svory. Tento typ má malou úrodnost (Tomášek 2007, 

55-56). 

Pseudogleje se nacházejí ve středních výškových stupních. Půdotvorným substrátem jsou 

sprašové hlíny a hlinité a jílovité ledovcové uloženiny. Hodnota pro zemědělské využití 

těchto půd je nízká (Tomášek 2007, 48-49). 

Hnědé půdy se nacházejí v nižších výškových stupních pahorkatin nebo v okrajových 

částech nížin. Půdotvorným substrátem jsou spraše a sprašová hlína. Tyto půdy jsou pro 

zemědělské využití velmi příznivé (Tomášek 2007, 46-47). Surové půdy se nacházejí 

v místech, ve kterých vystupuje skalnaté podloží blízko k povrchu. Půdotvorným substrátem 



 

12 

 

jsou hrubé rozpady bezkarbonátových hornin. Pro zemědělské využití jsou tyto půdy velmi 

nepříznivé (Tomášek 2007, 49 ). 

2.2.5. Vodstvo 
Mikroregion je odvodňován tokem řeky Berounky. Její tok, dlouhý 139,1 km, dnes končí 

ústím do řeky Vltavy u Modřan (Vlček 1984, 58).  

2.3. Osídlení Jílovišťska v pravěku  
V Jílovišti, na poloze „Kazín“ se nacházelo eneolitické výšinné sídliště řivnáčské kultury. 

Sousedící trojúhelníkovitá ostrožna na poloze „Humenská“ dokládá osídlení lidem s lineární a 

vypíchanou keramikou. Dále osídlení lidem lengyelské a michelsberské kultury a také 

osídlení v době bronzové (Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002, 135). Z chatové osady v 

Černošicích pod Kazínem pochází nález hrnčířské dílny z mladší doby bronzové (Sklenář – 

Sklenářová – Slabina 2002, 58). V Klínci byly při zkoumání středověkého rýžoviště zlata 

objeveny také fragmenty halštatské keramiky, které mají patrně taktéž souvislost s těžbou 

zlata (Waldhauser 2001, 178). V Dolních Mokropsech byly v jámě nalezeny tuhované střepy 

datované do přelomu 5. a 4. století (Waldhauser 2001, 197). Z Dobřichovic pochází 

popelnicové hroby, datované do 1. století našeho letopočtu a svazek tří železných klíčů 

z mladší doby římské, patrně z hrobového kontextu (Droberjar 2002, 57).  

2.4. Katalog obcí podle katastrálních území 
Výchozími pracemi pro tuto část byly studie Josefa Žemličky (Žemlička 1974) a práce 

Zdeňka Boháče (Boháč 1978). Následující částí této kapitoly je katalog obcí, který je 

zpracován z  písemných zmínek v listinách. Tyto písemné zmínky zaznamenávají většinou 

pouze rok ve kterém vesnice změnila majitele. Dále byly využity regionální a souhrnné studie 

historiků, publikované archeologické výzkumy a  archeologické nálezové zprávy. První 

písemné zmínky o obcích jsou přejaty z Profousova kompendia Místní jména v Čechách. 

Kritickým zhodnocením výpovědní hodnoty tohoto kompendia se zabývala Ivana Boháčova 

(1983). Listinné záznamy a historie obcí je vždy sledována do konce 15. století 

Katalog je zpracován podle následující struktury: 

I : Etymologie jména obce A Profouse 

II : Historie obce podle písemných zpráv 

III : Archeologické nálezy 
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IV : Doklady těžby 

V: Shrnující interpretace a poznámky 

 

1. Černolice (katastrální území Černolice) 
I : Etymologicky má toto pojmenování význam jako ves lidí s černými tvářemi (lícemi) 

(Profous 1954, 293). 

II : V písemných pramenech jsou Černolice poprvé zaznamenány roku 1239 v listině 

kladrubského kláštera, kterou vydal papež Řehoř IX. V této listině je vesnice jednou 

z položek ve výčtu vsí v oblasti pražské, které klášteru náležejí.1 V listině je zapsáno jméno 

„Cirnilce“, tedy Čirnilce. 

III : Nad silnicí z Klínce do Všenor byly Jaroslavem Kudrnáčem prozkoumány zbytky 

těžebních jam, odvaly a strouhy. Tyto objekty byly interpretovány jako pozůstatky po 

rýžování zlata. Soudě podle nálezů byla tato lokalita k těžbě zlata využívána již v době 

halštatské. Rozsáhlejší těžba se patrně rozvinula až ve středověku. Z tohoto období pochází 

podkova, datovaná do 13. až 14. století (zpráva J. Kudrnáče, archiv AÚ AVČR, 

čj.3096/1977).  

IV : viz III  

V: Podle Josefa Žemličky lze předpokládat existenci sídliště v Černolicích již před koncem 

12. století. Dokladem tohoto předpokladu bylo pro Žemličku studium plužiny. Absence 

dřívějších písemných záznamů o obci je podle něj zapříčiněna vlastnictvím světskými 

feudály, ne církevní institucí. (Žemlička 1973, 425).  

2. Černošice (kat. úz. Černošice) 
I : Pojmenování má patrně význam jako ves lidí Černochových (Profous 1954, 294). 

                                                           
1 RBM I, strany 454-455: „Gregorius IX. papa monasterio Kladrubensi confirmat possessiones omnes, 
quasenumerat. „Vestri justis postulationibus clementer annuimus, et monasterium S. Mariae Cladrupense, in quo 
divino estisestis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione suspicimus et praesentis scripti 
privilegio communimus….In provincia Pragensi: Sbraslau. Widim. Zabroutesci. Ciruisici. Cirnilce. Sciben. 
Lahouici. Gerchas. Gence et Wisocene villas cum decimis et pertinentiis earumdem...“ 
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II : Nejstarší písemná zmínka o obci se nachází ve falzu2 listiny hlásící se k roku 11153. Jedná 

se opět o jednu ze vsí, která patřila kladrubskému klášteru. Mezi lety 1258 až 1268 tento 

klášter zřejmě již nechtěl spravovat takto vzdálený majetek (Boháč 1978, 82). Roku 12774 

odňal Přemysl Otakar II. tuto ves ostrovskému klášteru, do jehož vlastnictví mezitím přešla a 

připojil ji ke svému dvoru ve Zbraslavi (Žemlička 1973, 440). Roku 1292 byly Černošice 

Václavem II. darovány klášteru zbraslavskému5. Roku 1304 se v pramenech poprvé objevuje 

rozdělení vesnice na Malé a Velké Černošice6. Změna jména na Horní a Dolní Černošice se 

objevuje později, roku 13507.  

III : Z polohy „V Hrobcích“, u domu č. p. 67, byly při kopání jam pro sadbu stromů objeveny 

čtyři kostrové hroby. Pohřbené osoby měly ruce složené v klíně. U hlavy měly kamenné 

obložení. V jednom z hrobů byla nalezena nádoba zdobená vlnicí. Roku 1905 byly během 

výzkumu J. L. Píče na témže místě nalezeny další čtyři kostrové hroby. Ve dvou z těchto 

hrobů byly nalezeny pozůstatky dřev. V jednom z hrobů byla uložena mladší osoba ženského 

pohlaví, která měla v blízkosti hlavy čtyři bronzové esovité záušnice, dvě u každého spánku 

(Sláma 1977, 31-32). Náhodný nález depotu denárů, většinou datovaných do 12. století, 

učinili dělníci při výkopových pracích pro stavbu železniční trati (Sklenář 1992, 41).  

Na ploše ovocného sadu za domem č. p. 121 zkoumal Jiří Čujan obloukový příkop, který 

interpretoval jako možný pozůstatek mlýna. Takzvaný Blucký mlýn (také Na Bluku) je 

doložen prameny až od roku 1523 a nachází se naproti zkoumané lokalitě, na opačném břehu 

Berounky (zpráva J. Čujana, archiv AÚ AVČR, čj. 3145/1976). Pojmenování mlýna by mělo 

souviset s přenesením názvu Blucké tvrze. Tato tvrz byla neprůkazně lokalizována na kat. úz. 

Jíloviště, poloha „Kazín“ (Holec 1988, 114). Ze samotného  Bluckého mlýna pocházejí 

nálezy keramických fragmentů, z nichž většinu tvoří kousky kachlů datované do doby konce 

14. až počátku 16. století (zpráva K. Slepičky, archiv AÚ AVČR, čj. 2381/1962).  

IV : – 

                                                           
2 Tato falza právně zajišťují skutečný majetkový vztah, je tedy možné je využít (Žemlička 1974, 422). Analýzou 
této listiny se nejnověji zabývali Karel Nováček a Jan Adámek (2010). 
3 CDB I, strana 397: „...Cernosicih totum, quo emi apud Goscam…“ 
4 RBM II, strana 1183: „Ottakarus, rex Boemiae, monasterio Ostroviensi pro bonis psi ablativ dat alia 
bona…quare propter villam Lypani aliasque villas, scilicet Cyrnensici…“ 
5 RBM IV, strana 745: „Wenceslaus, rex Bohemiae, dux Cracoviae…assignat bona fundationi suae Aulae 
Regiae….item Czernesicz…“ 
6 RBM II, strana 866: „Wenceslaus rex…confirmat possessiones monasterii Aulae Regiae…Czernetitz majus et 
Czernetitz Minus…“ 
7 Listy, strana 62: „…Czernecicz inferius et Czernecicz superius…“ 



 

15 

 

V: Na základě hrobových nálezů je možné na kat. úz. Černošic předpokládat raně středověké 

osídlení. 

3. Dobřichovice (kat. úz. Dobřichovice) 
I : Význam jména pravděpodobně zní „ves lidí Dobrchových“ (Profous 1954, 358).  

II : První zmínka o obci se datuje k 6. dubnu roku 1253, kdy král Václav I. potvrdil rytířskému 

řádu Křížovníků s červenou hvězdou panovnický dvůr jako jejich majetek8. Roku 12759 se 

v pramenech objevuje první zápis o hospodářském dvoře (Žemlička 1973, 442). Tento dvůr 

do roku 1282 patřil ostrovskému klášteru, poté byl odkoupen řádem Křížovníků.10 Roku 1337 

daroval Jan Lucemburský Křížovníkům lesy kolem vesnice11. Křížovníci spravovali také les 

zvaný Roblín, v blízkosti hradu Tetína, který roku 1338 směnili se notářem Štěpánem, 

majitelem hradu, za les bližší kostelu v Karlíku, jménem Mořina, k němuž patřil také dnešní 

Karlický potok12. Hrádek nad kostelem v Karlíku založil Karel IV, jako součást obranného 

systému hradu Karlštejna (Profous 1949, 205). 

III : Na křižovatce cesty do Karlíku a okresní silnice byl při přestavování sochy nalezen 

kostrový hrob. Pohřbená osoba měla u hlavy celkem čtyři stříbrem plátované esovité záušnice 

a u nohou jí spočívala nádoba zdobená vodorovným rýhováním (Sláma 1977, 36). Ve starší 

,Píčově, publikaci je zapsáno, že pohřbená osoba měla hlavu obloženou kameny a nádobka 

měla značku na dně (Píč 1909, 322). Roku 1966 bylo na poloze Karlík provedeno několik 

povrchových sběrů. Během těchto sběrů byla nalezena pravěká, středověká, novověká i 

recentní keramika. Šestnáct fragmentů bylo určeno jako mlado- až pozdněhradištní. Jeden 

keramický zlomek byl datován do 14. až 15. století (Smetánka 1973, 82). Roku 1974 Tomáš 

Durdík prozkoumal val a příkop na hrádku Karlíku a provedl povrchové sběry s negativním 

výsledkem (zpráva T. Durdíka, archiv AÚ AVČR, čj. 9137/1974). 

IV : –  
                                                           
8 RBM I, strana 609: „Wencezlaus, Bohemorum rex IV. Hospitaci S. Francisci, „quo olim ad S. Petrum, nunc 
autem in civitate Pragensi in latere pontis constructum est,“… „Bona autem haec sunt: Ecclesia S. Petri in vico 
Theutonicorum, cum agris, areis, molendinis, et aliis pertinentiis suis….Dobrichovicz cum agris, silvis, aquis, 
vineis, et aliis pertinentiis suis.“ 
9 RBM II, strana 1181: „…de curia sua in uilla Dobrehowich super Myzam…“ 
10 RBM II, strana 1186: „Abbas et conuentus monasterii S. Johannis de Ostrow vendunt hospitaci s. Francisci 
Pragensis duas marcas arg. Census annui in curia de Dobrzechow.“ 
11 RBM IV, strana 175: „Johannes, B. rex, fratribus ordinis Cruciferorum cum stella Pragae in silva sua Birdo 
ad villam zrum Dobrzichowicz VII laneos donat.“ 
12 RMB IV, strana 211: „Stephanus, terrae regni Bohemiae notárius, rubum suum iuxta villam 
Dobrziechowicz…Roblin circa castrum nostrum datum Thetyn…ipsorum dicto hospitaci rubum datum 
Morsina.“ 
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V: Původní sídelní centrum se nacházelo na západ od Berounky, na poloze nesoucí dnes 

jméno Karlík, kudy protéká Karlický potok. Zde stál kostel svatého Martina. Tato románská 

rotunda s apsidou byla postavena patrně v první polovině 12. století. Roku 1888 byl k rotundě 

připojen kostel obdélného půdorysu (Merhautová 1971, 112-113). Patrně kolem poloviny 13. 

století se začalo sídelní centrum přesouvat blíže k Berounce a vzniklo tak sídelní centrum 

současných Dobřichovic. Vyhodnocení sběrů z roku 1966 teorii přesunu sídla Dobřichovic 

blíže k Berounce podporuje (Smetánka 1973, 82). Zdeněk Boháč v Dobřichovicích 

předpokládal existenci zeměpanského sídla na přelomu 11. a 12. století (Boháč 1978, 59). 

Existenci hrádku dnes dokládají pouze dochované valy a příkop (zpráva T. Durdíka, archiv 

AÚ AVČR, čj. 9137/1974).  

4. Jíloviště (kat. úz. Jíloviště) 
I : Původ slova Jíloviště je podle Profouse možné hledat ve slově jílovati, tedy vypírat zlato 

z jílu (Profous 1949, 150-152).  

II : Poprvé je vesnice Jíloviště uváděna v listině z roku 134713. V této listině je uveden rychtář 

Vavřinec a také se zde nachází informace o rychtě a krčmě (Čornejová 1998, 5). Kostel 

svatého Václava, stojící ve vzdálenosti půl kilometru od centra Jíloviště, je v písemných 

pramenech zaznamenán až od roku 1357 (Čornejová 1998, 4). Podle registru papežských 

desátků platilo Jíloviště dva groše14. 13. prosince 1378 byl jako farář zvolen jistý Jan15. Po 

roce 1419 tento farní kostel, pravděpodobně v důsledku husitských bouří, zaniká (Čornejová 

1998, 7). 

III : V poloze zvané „Humenská“, na trojúhelníkové ostrožně nad řekou Berounkou, se ve 

výšce 246 metrů nad mořem rozkládá hradiště. 

Hradiště má tvar zhruba rovnoramenného trojúhelníka. Jeho západní strana, tvořená 

strmým srázem je rovnoběžná s řekou. Severovýchodní strana hradiště je paralelní s pěšinou 

vedoucí k řece. Při okraji této strany se nachází 1,5 až 2 metry široký plochý stupeň (Sláma 

1988, 23). Jan Axamit tento stupeň interpretoval jako místo dřívější palisády, kterou 

porovnával s obdobnou situací v Přerově nad Labem. Na tomto místě se mu nepodařilo 

                                                           
13 Listy, strana 60: „...in villa Gylowischcze.“ 
14 RDP, strana 42: „1369: Gylowist 2 gr. 1384: Gylouiscz tenetur 2 gr. 1385: Gilomiscz. C. 1405: Gylemnicz 
tenetur nobis 2 gr.“ 
15 LC III, strana 101:  „Gilowicz. – Jenczo ETA., quo nos ad present. dd. abbatis et conuentus mon. in Aula 
regia…“ 
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dohledat zbytky palisády ani doklady požárové destrukce (Axamit, 1917, 162). Necelá 

polovina severovýchodní strany a celá jižní strana hradiště, až k jeho jižnímu cípu, jsou 

chráněny příkopem a mohutným valem. Tento příkop slouží dnes jako pěšina. V blízkosti 

jižního cípu hradiště se u místa nejužšího hřebu nachází vysoký hliněný násep, který býval 

považován za mohylu bájné kněžny Kazi (Axamit 1917, 161). Právě tato interpretace podnítila 

zájem badatelů. Axamit objekt interpretoval jako val a provedl podélný průkop středem 

tělesa. V hloubce odpovídající úrovni okolního terénu nalezl vrstvu dřevěného uhlí a šedého 

popela a nad ní mocnou vrstvu vypálené hlíny. Bohužel kresebná dokumentace této sondy 

není součástí jeho příspěvku (Axamit 1917, 161). Axamit usoudil, že tento val musí být 

předsunutou obranou na jediném nechráněném místě hradiště (Axamit 1917, 162).  

Na samotné ploše hradiště bylo provedeno několik sond, které vydaly doklady osídlení již 

od nejstarších dob pravěku. Nalezené fragmenty keramiky se řadily k neolitickým kulturám 

s lineární a vypíchanou keramikou a patrně také k lengyelské kultuře. Nálezy z doby eneolitu 

jsou tvořeny větší částí michelsberského tulipánovitého poháru. Dále hradiště vydalo doklady 

osídlení lidem kultury keramiky se zvoncovitými poháry a neurčitelný bronzový předmět 

(Axamit 1917, 162-163). Pouze tři střepy zdobené rytými vodorovnými liniemi, vlnicemi a 

kolky pocházely z doby hradištní (Axamit 1917, 162). Střepy jsou dnes bohužel ztraceny. Jiří 

Sláma tyto fragmenty podle publikované fotografie datoval jako středohradištní (Sláma 1988, 

24). Tomáš Durdík při povrchovém průzkumu nalezl ve svahu příkopu u jižního cípu jeden 

střep z doby hradištní (zpráva T. Durdíka, archiv AÚ AVČR, čj. 2033/1994). V otázce 

datování se J. Sláma, soudě i na základě nálezů a současné nemožnosti datovat příkop, kloní 

k názoru, že hradiště je spíše pravěkého původu (Sláma 1988, 24).  

Druhá ostrožna nad řekou Berounkou, sousedící s polohou „Humenská“, nese pomístní 

jméno „Kazín“. Nachází ve výšce 240 metrů nad mořem (Sklenář 2002, 135). Archeologické 

vykopávky, které provedl Jan Axamit, prokázaly pouze osídlení z doby eneolitu a 

halštatského období (Axamit 1917, 158-161).  

IV : Na přítomnost těžby může odkazovat etymologie jména Jíloviště (Profous 1949, 150-

152). V lokalitě Jílovišťský les se nacházejí terénní relikty. Tyto relikty jsou analogické 

s objekty z Černolic, které byly interpretovány jako pozůstatky těžby (Kudrnáč 1982, 466-

469). 
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V: Podle Zdeňka Boháče byla královská lovecká stanice Jistba původním sídelním centrem 

Jíloviště. K Jistbě patřil kostel svatého Václava. Jistba měla být zřízena u cesty velmi staré 

tradice, u takzvané Slapčice (Boháč 1978, 33; 43). Podle Josefa Žemličky je Boháčovo 

ztotožnění Jistby jako předlokačního sídla v Jílovišti postaveno na logických argumentech, 

jejichž nedostatkem je však až pozdější doklad jména Jistba v pramenech (Žemlička 1974, 

439-440). Podle Profouse je tedy Jíloviště poprvé uvedeno v listině 14. listopadu 1319, kdy 

Eliška Přemyslovna darovala Zbraslavskému klášteru vesnici Klínec, která spadala pod město 

Jablonnou16. Jablonná je v listině uvedena jako „oppidum Gablonam“ (Profous 1949, 152). 

Žemlička považuje Jablonnou za zaniklou a umísťuje ji do prostoru Davle (Žemlička 1974, 

451). Ferdinand Tadra obec „Glincz“, zmíněnou ve stejné listině v blízkosti Jablonné, 

ztotožnil s dnešním Klíncem, jenž stojí právě v blízkosti Davle (Tadra 1902, 286-287).  

Zasvěcení svatému Václavovi patří do skupiny patrocinií rané fáze kolonizace, je tady 

možné, že Jílovišťský kostel je starší než založení vsi (Boháč 1978, 40; 43). 

Do polohy Kazín badatelé umisťují zaniklou tvrz Bluk. První zmínka o Blucké tvrzi 

pochází z roku 1324. V listině je zmíněn jistý Kříž z Bluku17. Tato tvrz, jejíž majitelé 

odváděli manskou službu Karlštejnu, však vznikla patrně již na začátku 14. století. V první 

čtvrtině 15. století byla tvrz již majetkem měšťanů z Prahy. Ve druhé polovině téhož století je 

tvrz uváděna jako pustá (Holec 1988, 114). Tomáš Durdík na základě vlastního průzkumu 

soudil, že celkový vzhled lokality odpovídá malému hrádku nebo větší tvrzi. (zpráva T. 

Durdíka, archiv AÚ AVČR, čj. 1927/1994). Středověké osídlení na lokalitě však nebylo 

prokázáno. Ztotožnění polohy s  Bluckou tvrzí není možno v současné době prokázat. Možná 

přítomnost středověké tvrze nebo hrádku tak stále zůstává v rovině neprůkazné hypotézy.  

5. Klínec (kat. úz. Klínec) 
I : Pojmenování souvisí s tvarem země, kde byla vesnice založena na kusu země, podobném 

klínu (Profous 1949, 244).  

II : První písemná zmínka o Klínci se váže k roku 1310.18 Listina obsahující tuto zmínku se 

zabývá vyměřením hranice lesů zbraslavského kláštera. V této listině je také potvrzen dar lesa 

                                                           
16 RBM III, strana 267:  „Elizabeth, B. et Po. Reg. Ac Lucemburgensis comitissa, monasterio Aulae Regiae 
villam Glincz donat. „Sane quia monasterii b. Virginis in Aula Regia fundacionem dive recordacionis patris 
nostri…villam nostro dictam Glincz inter Gablonam oppidum et villam dictam Zehusscowicz sitam…“ 
17 Listy, strana 25: „Crziz de Bluk“ 
18 Listy, strana 11, číslo 18: „…Wenceslaus dive record. Boemie et Polonie rex fundacionis sue monasterio b. 
virginis in Aula Regia silvam versus Jegerdorf et Glyncz sitam…“ 
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u Klínce zbraslavskému klášteru od Václava, krále českého a polského, tedy se jedná o 

Václava II. Roku 1319 darovala Václavova dcera Eliška ves klášteru zcela (Boháč 1978, 85). 

Klínec se brzy stal střediskem horního podnikání a jeho kaple nabývala na důležitosti. Toto 

tvrzení podporuje například spor ostrovského a zbraslavského kláštera o desátky, přestože 

Klínec nesahal do sféry vlivu ostrovského kláštera (Boháč 1978, 83). V roce 1421 je zmíněn 

v Klínci hospodářský dvůr spadající pod klášter a také osoba „Mathussconi“, patrně správce 

dvora19. Zikmund Lucemburský, během válek s husity, zastavil všechny poddané z Klínce 

panu Hynku Škodovi z Valdeka. Současně s nimi zastavil také čtyři poddané z Líšnice. Roku 

1453 Hynek prodává Klínec i líšnické poddané Bořivoji z Lochovic a Okoře20. Patrně v druhé 

polovině 15. století vykoupil klášter své pozemky zpět (Boháč 1995, 15). 

III : Nálezy na lokalitě „V Koutech“, později datované Miroslavem Richterem do 13. a 

počátku 14. století, indikovaly dřívější přítomnost v pramenech nezaznamenaného sídliště. 

Nedaleko tohoto místa bylo také nalezeno pohřebiště (Richter 1981, 303). Roku 1977 provedl 

M. Richter, po předchozím geofyzikálním průzkumu, zjišťovací archeologický výzkum na 

téže lokalitě. V první z celkem dvou sond byly odkryty patrně pozůstatky sídliště, které 

vydaly keramiku analogickou s nálezy z Hradišťka u Davle, dále světlou keramiku 

s červeným malováním. Některé okraje nádob byly podle profilace časově určeny na konec 

13. a na počátek 14. století. Dalšími nálezy byly železné předměty, struska a zvířecí kosti. 

Druhou sondou byla, podle Richterovy interpretace, odkryta část výrobního okrsku, konkrétně 

dvě pece v superpozici. Na základě průzkumů a blízkosti pohřebiště Richter usoudil, že se 

jednalo o větší sídliště, na ploše zhruba mezi dnešním hřbitovem a lesem Voleškem. 

IV: Zaniklá hornická osada na lokalitě „V Koutech“. Tato osada měla dvě etapy osídlení, ze 

13. a 14. století (Zárybnický 1992, 29; Richter 1981). 

V:  Lokalita, zkoumaná M. Richterem, patrně představuje původní sídelní jádro Klínce, 

datované společně s těžbou zlata do 13. století. Přeložení sídliště z původní polohy na místo 

dnešního Klínce proběhlo snad ve třicátých letech 14. století (Richter 1981, 304). 

                                                           
19 AČ 28, strana 675: „Curia in Klinecz, quo fuit monasterii Aule Regalis, Mathussconi“ 
20 Listy, strana 248-249: „Já hynek Škoda z Waldeka … ves řečenú Klínec celú kláštera Zbraslavského a 
v Leštnici čtyři člověky téhož kláštera…prodal sem a mocí tohoto listu prodávám slovutnému Bořibojovi 
z Lochovic a z Okoře…“ 
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6. Líšnice (kat. úz. Líšnice) 
I : Jméno obce je odvozeno od původního porostu místa, kam byla obec umístěna, zde od 

porostu lískového (Profous 1949, 634).  

II : Líšnice se poprvé objevuje roku 1337 v listině, kterou Jan Lucemburský zastavil Petrovi 

z Rožmberka rýžoviště21. V zakládací listině z roku 1345 byl rychtáři Jakubovi ze Zlatník 

opatem zbraslavského kláštera vydán pokyn k přeměně části lesa u vesnice Leštnice22 

v zemědělskou půdu, aby mohla být kolonizována (Boháč 1995, 10). V tomto zápise je také 

uvedeno právo Kateřiny z Klínce, která zde zajišťovala těžbu zlata23. Kostel všech Svatých 

byl založen společně s vesnicí a byl začleněn do areálu sídliště (Boháč 1978, 27). Tento kostel 

se brzy stal významnějším než kaple v Klínci (Boháč 1978, 34). Ves platila jako desátky čtyři 

groše24. Během zuřících husitských válek byli císařem Zikmundem zastaveni čtyři poddaní25 

s jejich usedlostmi panu Hynku Škodovi z Valdeka. Roku 1453 přechází tato zástava do 

rukou pana Bořivoje z Lochovic a Okoře. V druhé polovině 15. století vykoupil klášter tyto 

pozemky zpět (Boháč 1995, 15). 

III: – 

IV : V listině z roku 1345 je zapsané těžební právo Kateřiny z Klínce. Na lokalitě „V Rejžích“ 

se nacházejí doklady těžební činnosti (Zárybnický 1992, 29). 

V: Původní předlokační osídlení podle Z. Boháče tvořily čtyři usedlosti (Boháč 1995, 13). 

Tento badatel se domníval, že usedlosti zastavené během husitských válek byly právě tyto 

čtyři původní předlokační objekty (Boháč 1995, 12, 15).  

7. Lipany (kat. úz. Lipany) 
I : Jméno je odvozeno od místa založení vsi, tedy od místa s lipovým porostem (Profous 1949, 

620).  

II : V písemných pramenech jsou Lipany uvedeny prvně ve falzu listiny hlásící se k roku 

1115, tedy v listině, kterou Vladislav I. mj. daroval kladrubskému klášteru poddaného 

                                                           
21 RBM IV, strana 179: „Johannes, rex. Bohem. Ac Lucemburg. Comes, aurifodinas alias Bohemiae Petro de 
Rosenberch obligat….in regno nostro Boemie sitas, videlicet in Wusseschlapiech, in Sablaty, in Karenberch, 
Sedelczan, Lesstnyczie, Byelcziczie…“ 
22 Listy, strana 50: „…filii Blahutonis de Slatenik…judicis de Lechsnicz…“ 
23 Listy, strana 52: „…Catherine de Glincz ad aurum colligendum exspiratum fuerit,…“ 
24 RDP, strana 42: „1369: Lestnicz 4 gr.“ 
25 Listy, strana 248: „…a v Leštnici čtyři člověky, zejména Sigmunda, Maříka, jana Vaškovic a Mikuláše 
Codeda…“ 
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jménem „Ten“26. Roku 1277 byly Lipany, stejně jako Černošice, odňaty Přemyslem 

Otakarem II. ostrovskému klášteru a připojeny k panovnickému dvoru ve Zbraslavi.27 

Majetkem kladrubského kláštera přestaly být patrně ze stejného důvodu jako Černošice 

(Boháč 1978, 82). Stejně tak od roku 1292 spadaly pod zbraslavské dominium28. K roku 1421 

se váže zmínka o hospodářském dvoru v Lipanech, jehož správcem byl patrně „Martin 

Zunburgerz“29. 

III : Jediným archeologickým nálezem je jedna nádobka s vlnicí, nalezená roku 1856. (Píč 

1909, 398).  

IV : – 

V: Na základě nálezu nádobky s vlnicí je možné předpokládat již raně středověké osídlení na 

kat. úz. Lipan.  

8. Lipence (kat. úz. Lipany) 
I : Významem pojmenování je menší osada v lipném místě a je odvozeno od Lipan (Profous 

1949, 621).  

II : První zmínka o Lipencích pochází z desátého srpna roku 1292, kdy byly zaznamenány 

jako jedna z vesnic darovaných králem Václavem II. zbraslavskému klášteru30.  

III :Z hrobových kontextů pocházejí tři raně středověké nádoby (Sláma 1977, 72). 

IV : – 

V: Na základě hrobových nálezů je možné předpokládat raně středové osídlení na kat. úz. 

Lipan.  

                                                           
26 CDB I, strany 396- 397: „Ad capellam sancti Galii custodes V sunt assignati, quorum sunt hęc nomina: 
Mutis, Radec, Merzata, Cogata. De villa Lipan Ten dusnik cum terra sua.“ 
27 RBM II, strana 1183: „Ottakarus, rex Boemiae, monasterio Ostroviensi pro bonis psi ablativ dat alia 
bona….“quare propter villam Lypani aliasque villas, scilicet Cyrnensici…“ 
28 RBM IV, strana 745: „Wenceslaus, rex Bohemiae, dux Cracoviae…assignat bona fundationi suae Aulae 
Regiae….Lipans…“ 
29 AČ 28, strana 672: „Curia in Lippan, quo fuit monarchorum Aule Regie, Martino Zunburgerz.“ 
30 RBM IV, strana 745: „Wenceslaus, rex Bohemiae, dux Cracoviae et Sandomeriaemarchioque Moraviae, 
assignat bona fundationi suae Aulae Regiae….Bona praedicta sunt haec: Primo locus Zbraslaw, in quo iqsum 
monasterium fundatum est, item Zabrwisk, Lipencz, Lipans…“ 
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9. Dolní a Horní Mokropsy (kat. úz. Horní a Dolní Mokropsy) 
I : Současná podoba pojmenování je odvozena patrně od posměšného označení, jako vesnice 

mokrých psů, případně s mokrými psy (Profous 1951, 128).  

II : První písemná zmínka o vesnici pochází z falza31 listiny hlásící se k roku 1088, kdy král 

Vratislav daroval vyšehradské kapitule popluží a dva rybáře jménem „Modlata“ a „Summa“32. 

V listině z roku 1222 jsou Mokropsy králem Přemyslem potvrzeny jako majetek kapituly a je 

zde odkázáno na dřívější darování Vratislavem33. V další listinné zmínce z roku 1227 jsou 

Mokropsy zapsány již jako majetek kláštera svatého Jiří na Pražském hradě a zároveň je již 

patrné rozdělení na dvě části („Mocropsi et alii Mocropsi“)34. Konkrétní rozlišení Mokropsů 

na Malé a Velké se zapsané poprvé objevuje 9. února 1488, v zápise sporu mezi klášterem 

svatého Jiří a Václavem Vrabským35 

III : Patrně z hrobového kontextu pochází nádoba s hrnčířskou značkou v podobě 

nepravidelných berličkových křížů (Sláma 1977, 36). Při sázení stromů na zahradě pana 

Majera byly nalezeny pozdně hradištní střepy (Píč 1909, 398).  

V letech 1861, 1862, 1885 a 1892 bylo na poli mlynáře Vošáhlíka v Dolních Mokropsech 

nalezeno postupně několik mincovních depotů, které obsahovaly více než 1700 mincí – 

českých denárů. Dva depoty mincí byly nalezeny v nádobkách. U nálezů je vždy uveden 

stejný název lokality. Není známo, zda všechny nálezy pocházejí z jednoho místa. V září roku 

1861 byl na poli učiněn první nález nádoby, ve které bylo asi 500 denárů s ražbami Bořivoje 

II., Svatopluka a Vladislava I. Nález byl datován jako mladší než rok 1110 (Nohejlová-

Prátová – Radoměrský 1954, 36). Z října roku 1862 pochází druhý nález nádoby, která 

obsahovala čtyři sta ražeb Vladislava I. a Soběslava I, datovaný do doby po roce 1125 

(Nohejlová-Prátová – Radoměrský 1954, 41). V květnu roku 1885 bylo nalezeno přibližně 

660 mincí Vladislava I. Nález byl datován okolo roku 1118 (Nohejlová-Prátová – 

Radoměrský 1954, 37). Poslední nález byl učiněn na podzim roku 1892, obsahoval více než 

                                                           

31
 Nejstaršími listinami vyšehradské kapituly se zabýval např. Rostislav Nový (1991). 

32 CDB I, strana 382: „…Mocropizi II manses cum piscatoribus Modlata, Summa.“ 
33 CDB II, strany 215 a 216: „…Premizl, divina favele clemencia tercius Boemorum rex, timens, ne per 
vetustatem privilegiorum Wisegradensis prepositi et capituli eiusdem ecclesie, felicis recordacionis Wratizlai, 
primi Boemorum regis…Mocropzeh II mansus cum piscatoribus,…“ 
34 CDB II, strany 420 a 421: „...abbatissa sancti Georgi martyrys, cuis monasterium in castro Pragensi situm 
est…De provintia, que sunt circa castrum:…Mocropsi et alii Mocropsi“ 
35 AČ 9, strana 461: „V té při a ruoznici, kteráž jest mezi abatyší a konventem kláštera sv. Jiřie na hradě 
Pražském s jedné, a Václavem Vrabským s strany druhé, co se dotýče výplaty některých vsí k témuž klášteru 
příslušejících, zejména Mokropsy Veliké i Malé…“ 
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150 denárů Soběslava I. a byl časově zařazen okolo roku 1140 (Nohejlová-Prátová – 

Radoměrský 1954, 42). 

V: Románský kostel svatého Václava v Mokropsech pravděpodobně nebyl postaven dříve než 

před polovinou 13. století (Boháč 1978, 32). Dnes neexistující kostel se poprvé objevuje 

v písemných pramenech roku 1352 a jako románský byl určen podle historických zmínek. Byl 

zbořen pravděpodobně v roce 1732 a nahrazen barokní novostavbou (Merhautová 1971, 374).  

Na základě hrobových nálezů je možno předpokládat předchozí raně středověké osídlení. 

Nálezy mincovních depotů patrně indikují přítomnost významného místa pro tehdejšího 

majitele mincí.  

10. Řitka (kat. úz. Řitka) 
I : Jméno Řitka vychází zřejmě z hanlivého pojmenování (Profous – Svoboda 1957, 568). 

II : První zmínka o Řitce se váže k roku 138736. V listině nese vesnice jméno Lhotka, řečená 

Řitka. Dva manské dvory, patřící Dobříši a Karlštejnu byly ve vsi od 14. století (Holec 1988, 

161). Roku 1416 je zmíněna poprvé tvrz na dolním dvoře. V té době jí panoval Vaněk Řitka 

ze Lhoty. Vaňkův bratr Jakub roku 1429 opanoval druhý dvůr, který spadal pod Dobříš. Roku 

1465 se tento Jakub stal pánem také dvora karlštejnského (Holec 1988, 161). Takzvaný dolní 

manský dvůr, spadající pod Karlštejn, je zřejmě poprvé zmíněn roku 145437 (Boháč 1978, 

78). Roku 1454 se objevuje již jen pojmenování Řitka38. 

III: – 

IV: – 

V: Podle Profouse je Řitka v pramenech poprvé uvedena roku 131039, kdy byl Zbraslavskému 

klášteru darován les v okolí vsi Jägersdorfu. Podle Profouse byl Jägersdorf původním jménem 

obce (Profous–Svoboda 1957, 568). Josef Žemlička považuje Jägersdorf za zaniklou vesnici 

(Žemlička 1973, 451). František Roubík eviduje Jägersdorf ve svém výčtu zaniklých osad. 

Připouští však možnost, že tato ves je totožná s Řitkou (Roubík 1959, 33).  

                                                           
36 AČ 31, strana 98: „In villa Lhotka dicta Rzytka“ 
37 AČ II, strana 457-458: „…Tayž Waněk (z Řitky) okázal list s majestátem krále Wáclawa, w němž jemu 
nawracuje dwa lány lěsa Chrochonto ke wsi Řitka příslušného, kteréž jemu byli úředníci odjali, a s toho má 
sežiti s jedním střelcem jiezdným k Karštainu, kalikrátby potřebí bylo a byl požádán.“ 
38 RT II, strana 237: „…Václav z Řítky…“  
39 Listy, číslo 18: „…in Aula Regia silvam versus Jegerdorf et Glyncz…“ 
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11. Trnová (kat. úz. Jíloviště) 
I : Název Trnová je odvozen od vegetačního pokryvu nové osídlené oblasti, která byla pokryta 

trnitými keři (Profous 1957, 381).  

II : První psaná zmínka o obci pochází ze 4. prosince roku 1342, kdy byli břevnovským 

klášterem pověřeni bratři Pešek a Oldřich z Kosoře k založení vsi40. Současně s vesnicí byl 

založen také kostel svatého Ducha (Boháč 1993, 3). Za tento akt byla bratrů dědičně dána do 

držení rychta a další privilegia, například právo zřídit krčmu, řeznictví a mlýn.  Právě pro 

zřízení mlýna byla Trnová založena blízko Bojovského potoka (Boháč 1978, 86). 

Povinnostmi Peška a Oldřicha bylo například doprovázet opata třikrát ročně na cestách po 

panství nebo odevzdání případných zlatonosných polí klášteru. Roku 1405 byla ves prodána 

opatem měšťanu ze Starého Města Pražského, Jindřichovi. Časem se zřejmě stala Trnová 

majetkem svatojiřského záduší (Boháč 1993, 4-5). 

III : Na katastrálním území Trnové zatím nebyly nalezeny žádné archeologické doklady 

dřívějšího osídlení.  

IV : – 

V: Raně středověké osídlení v Trnové (kat. úz. Jíloviště) není možné v současné době , na 

základě archeologických nálezů, předpokládat ani potvrdit. 

12. Vonoklasy (kat. úz. Vonoklasy) 
I : Původní název Uněklasy by mohl mít význam jako vesnice uněklasů, tedy lidí, kteří kradou 

klasy (Profous 1957, 608).  

II : První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227, kdy Přemysl Otakar I. daroval 18 jiter 

půdy ve Vonoklasech („Omeclas“) kapli svatého Václava („capellam sancti Wencezlai“) na 

Pražském hradě41. Dva manské dvory, službou připadající ke Karlštejnu a také svobodný 

poplužní dvůr jsou poprvé zmíněny od 14. století (Holec 1988, 173). 

III : Nejstarší doklady možného raně středověkého osídlení poskytují nálezy z pohřebiště, 

ležícího na cestě ke Karlíku (lokalita v Dobřichovicích) (Píč 1909, 350). Některé pohřbené 

osoby měly mít hlavy obložené kameny. Hrobový inventář zahrnoval soubor esovitých 

                                                           
40 RB IV, strana 475: „Przedborius abbas totusque conventus monasterii Brewnouiensis fratribus Peskoni et 
Vlrico de Kossors silvam Tyrnowa supra Scochowicz sitam ad villam locandam conferunt.“ 
41 CDB II, strana 305: „…In villa Omeclas XVIII iguera cum ortis ad hec pertinentibus…“ 
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záušnic, sedm bronzových, deset potažených stříbrem a jednu bronzovou pozlacenou. Dalším 

z nálezů byly fragmenty železného nožíku (Sláma 1977, 173). Nálezy byly datovány do 

jedenáctého století (Lutovský 2001,360).  

IV : –  

V: Raně středověké osídlení je zde možné předpokládat na základě hrobových nálezů. 

13. Všenory (kat. úz. Všenory) 
I : Pojmenování je patrně odvozeno od charakteristiky území, kde mělo být mnoho nor 

(Profous 1957, 647).  

II : Prvotní písemná zmínka o obci je z roku 120542. V listině je jmenován jistý Pavel, praděd 

Klimaty ze Všenor 

III : Z neznámé lokality, která je ovšem vedena pod touto obcí, pocházejí dvě záušnice, jedna 

esovitá bronzová, potažená stříbrným plechem, druhá menší bronzová. Nálezy patrně 

pocházejí z hrobového kontextu (Sláma, 1977,174).  

IV : –  

V: Raně středověké osídlení ve Všenorech není přímo archeologicky doloženo. V písemných 

pramenech, které se vztahují k vesnici, nejsou zaznamenány žádné dějinné události. 

V listinách jsou pouze zmiňováni jednotliví zemani ze Všenor.  

 

2.5. Závěr 
Nejstarší doklady raně středověkého osídlení v mikroregionu poskytují hlavně nálezy 

pohřebišť a jednotlivých pohřbů v Dobřichovicích, Vonoklasech, Všenorech, Horních 

Mokropsech, Černošicích a Lipencích. Všenorské pohřebiště bylo datováno na základě 

hrobového inventáře, který tvořily esovité záušnice, do jedenáctého století. Sídlištní nálezy 

jsou zastoupeny v Lipanech a Dolních Mokropsech.  

Tabulka 1. Přehled raně středověkých dokladů osídlení. 

                                                           
42 CDB II, strana 382: „…Paulus (siam magni nominis homo, attavus Climate de Wsenor,) terram ad unum 
aratrumin villa Borenowicyh cum silwa dedit…“ 
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Katastrální území Aktivita 

Černošice pohřebiště 

Dobřichovice pohřebiště 

Jíloviště sídliště/hradiště? 

Lipany sídliště? 

Lipence pohřebiště 

Mokropsy pohřebiště, sídliště 

Vonoklasy pohřebiště 

Všenory pohřebiště? 

 

Pravděpodobně významným místem, které skýtá potenciál pro kontrolu pozemních i 

vodních komunikací, byla výšinná poloha na „Humenské“ v Jílovišti. O významu této polohy 

svědčí její kontinuální osídlení od doby neolitu až do raného středověku (Dufek 2009, 44). 

Ojedinělými nálezy jsou pak denárové depoty z Černošic a Dolních Mokropsů, které byly 

datovány do 11. až 12. století.  

Tabulka 2. Přehled mincovních nálezu v mikroregionu. 

Katastrální 
území 

Místo 
lokalizace Rok nálezu 

Okolnosti 
nálezu 

Uloženo v 
nádobě 

Počet 
mincí Typ ražby Datace 

Černošice 
Bez bližší 
lokalizace 

neuveden 

Výkopové 
práce pro 
stavbu 

železnice 

Neuvedeno Neuvedeno denáry 12. století 

Dolní Mokropsy 
Pole mlynáře 

Vošáhlíka 
1861 orba ano 500 denárů 

Bořivoje 
II., 

Svatopluka 
a 

Vladislava 
I 

Před rokem 
1110 

tamtéž tamtéž 1862 orba ano 400 

Vladislava 
I. a 

Soběslava 
I, 

po roce 1125 

tamtéž tamtéž 1885 orba ne 660 
Vladislava 

I 
okolo roku 

1118 

tamtéž tamtéž 1892 orba ne 
více než Soběslava okolo roku 
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150 denárů I 1140 

 

Nejstarší osídlení v regionu je možné podle písemných pramenů doložit v Černošicích, 

Lipanech a Mokropsech. Vesnice jsou zapsány v listinách klášterů, kde jsou součástí výčtu 

majetku těchto institucí. Románské kostely v Mokropsech a Dobřichovicích jsou umístěny na 

vyvýšených pozicích, pravděpodobně v rámci malých sídlišť (Boháč 1978, 27). Podle falza 

zakládací listiny kladrubského kláštera k roku 1115 obdržel klášter pozemky při dolním toku 

Berounky. K těmto pozemkům patřily Černošice a osoba z Lipan (Boháč 1978, 82). Na 

počátku 11. století patřily tyto vesnice zřejmě panovníkovi. Na konci 12. století zůstávají 

v držbě panovníka pouze Dobřichovice (Žemlička 1974, 431).  

Dovršení kolonizace v mikroregionu nastává ve 13. století. Roku 1227 se v pramenech 

poprvé objevují Vonoklasy, roku 1253 Dobřichovice, jejichž původní, dřívější sídelní 

centrum se zřejmě nacházelo na poloze Karlík. Roku 1277 byly Lipany a Černošice připojeny 

k panovnickému dvoru ve Zbraslavi (Žemlička 1974, 441). Roku 1292 jsou poprvé zmíněny 

Lipence, jejichž osídlení je patrně také staršího data. V průběhu druhé poloviny 13. století 

dochází ke zdvojení pojmenování Černošic a Mokropsů. Podle Zdeňka Boháče by toto 

zdvojení mohlo být důsledkem intenzivnější kolonizace Plzeňska, která způsobila rozkol 

vodního stavu Berounky a tak musela být některá sídla přenesena do vyšších poloh (Boháč 

1978, 60). Roku 1292 se Lipany a Černošice dostávají mezi majetky zbraslavského kláštera. 

Oblast po levém břehu středního toku Vltavy byla konečně kolonizována v první polovině 14. 

století. V této době byla založena Trnová, Líšnice a Jíloviště, při jejichž zakládání byla 

vedena v patrnosti důležitost přístupu k vodnímu zdroji (Boháč 1978, 33, 62).  

Tabulka 3. Přehled prvních písemných zmínek obcí v mikroregionu Jílovišťsko. 

Vesnice 
Rok první 

písemné zmínky 

Černolice 1239 

Černošice 1115 

Dobřichovice 1253 

Jíloviště 1347 

Klínec 1310 
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Líšnice 1337 

LIpany 1115 

Lipence 1292 

Mokropsy 1088 

Řitka 1387 

Trnová 1342 

Vonoklasy 1227 

Všenory 1205 

 

Oblast v bezprostřední blízkosti toku řeky Berounky poskytovala podmínky, vhodné pro 

rozvoj osídlení v oblasti: blízkost vodního zdroje a pro zemědělské využití výhodné půdy. 

Toto tvrzení je podpořeno studiem přírodních podmínek ve sledovaném mikroregionu. 

Archeologické doklady raně středověkého osídlení a vesnice, doložené nejstaršími listinnými 

zmínkami se nacházejí právě v údolí tvořeném tokem Berounky.  

V době nejstaršího středověkého osídlení mikroregionu již lze předpokládat tvorbu cest 

spojujících jednotlivá sídla. Taktéž možnou návaznost těchto cest do širšího systému 

dálkových cest vedených z Prahy na jih. Dvě významné, písemnými prameny doložené, cesty, 

Slapčická a Všenorská, jsou v mikroregionu doloženy od 12. století (srov. kap 6.2.). 
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3. Antropogenní relikty v poloze „Humenská“ 
Zahloubené terénní relikty se táhnou v délce asi jednoho a půl kilometru podél toku řeky 

Berounky ve výšce zhruba padesát metrů nad vodní hladinou, dále obcházejí trojúhelníkovou 

ostrožnu, která je interpretována jako hradiště (Sláma 1988, 23-24) a končí u hladiny 

Berounky, v místě, kde je předpokládán brod vedoucí na druhou stranu řeky, směrem 

k Dolním Mokropsům. Nedaleko od konce cesty u řeky, pod svahem hradiště, je zhruba dva 

metry dlouhý úsek cesty vysekán přímo do skály 

3.1. Přírodní podmínky  
Sledované terénní relikty se nacházejí v oblasti Hřebenů. Hřebeny jsou členitou 

vrchovinou. Jedná se o severovýchodní část Brdské vrchoviny. Celkově jsou pak součástí 

České vysočiny. Hřebeny jsou tvořeny souvrstvím kambrických a ordovických břidlic, 

pískovců, drobných slepenců a křemenců. Střední výška této vrchoviny je 440 metrů. 

Průměrná svažitost Hřebenů je 7º 01´(Demek 1987, 214).  

Oblast spadá do místa výskytu nivních půd a hnědých půd s podzoly na terasových 

uloženinách. Na svažitém terénu jsou tyto půdy vysoce náchylné k erozi. 

Relikty se nacházejí v zalesněné oblasti s největším podílem dubů a habrů, méně je zde 

zastoupena bříza a smrk. Smrkový porost je přítomen až v posledním úseku cesty, nedaleko 

od trojúhelníkovité ostrožny. Přítomnost vzrostlých listnatých stromů a křovinného patra byla 

určující pro dobu zaměřování, které tak muselo být provedeno ve vegetačně klidných 

obdobích. 

Lokalita je položena mezi tok řeky Berounky a tok Humenského potoka. Tento potok 

obtéká trojúhelníkovitou ostrožnu a ústí do Berounky 

Zájmová lokalita spadá do oblasti o průměrném ročním úhrnu srážek 600 mm (Tolasz 2007, 

68). Průměrný počet dní v roce se sněžením je 50-60 (Tolasz 2007, 144). Průměrný počet dní 

v roce se sněhovou pokrývkou se pohybuje mezi 40-50 (Korpelov – Coufal – Čulík 1975, 

mapa č. 4). 

3.2. Historie lokality 
Kontinuální osídlení na výšinné ostrožně „Humenská“  začíná v době neolitu. 

Archeologicky bylo doloženo osídlení lidem kultury s lineární a vypíchanou keramikou. Dalši 

neolitické osídlení patrně spadá do lengyelské kultury. V době eneolitu byla poloha osídlena 
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lidem michelsberské kultury a lidem kultury se zvoncovitými poháry (Axamit 1917, 162-163). 

Dále z lokality pocházejí doklady osídlení v době bronzové (Sklenář – Sklenářová – Slabina 

2002, 135). Raně středověké osídlení dokládají tři střepy zdobené rytými vodorovnými 

liniemi, vlnicemi a kolky. Tyto střepy podle Jiřího Slámy spadají do středohradištního období 

(Sláma 1988, 24). 

3.3. Dějiny bádání  
První archeologický výzkum na ostrožně „Humenská“ a provedl Jan Axamit (1917). Jiří 

Sláma tuto sídelní polohu zařadil do své monografie a raně středověkých hradištích (Sláma 

1988). Roku 1994 zde Tomáš Durdík provedl povrchový sběr. Další povrchové sběry byly 

prováděny Josefem Dufkem pro potřeby jeho bakalářské práce pojednávající o neolitických až 

časně eneolitických výšinných sídlištích (Dufek 2009). 

3.4. Zaměření lokality 
Roku 2007 byly terénní relikty prostorově zaměřeny Pavlem Bolinou. K zaměření byl 

použit přístroj GPS Map 60 CSx (Bolina – Klimek 2007, 110). V létě roku 2008 byly vybrané 

úsek reliktů zaměřeny, za pomoci totální stanice, Tomášem Klírem, Pavlem Bolinou a 

studenty Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou (FF UK). Výsledky tohoto zaměřování 

nebyly zpracovány ani publikovány 

3.5. Nejnovější zaměření 
V roce 2010 byl výzkum terénních reliktů v poloze „Humenská“ zařazen do projektu 

„Archeologie přemyslovských Čech“, podporovaném Grantovou agenturou České republiky 

(H405/10/0556). Konkrétní řešení mi bylo zadáno jako náplň bakalářské práce. V jejím rámci 

byly antropogenní terénní relikty prostorově zaměřeny totální stanicí, a to týmem: autor této 

práce (kresebný náčrt), Jaroslav Batulka (obsluha stanice) a Zvonimír Dragoun (asistent 

měření). Fotografickou dokumentaci obstaral autor této práce a Vladimír Hendrych.  

Zaměřování trvalo celkem osm dní (7. a 14. května; 17., 25. a 31. října; 9., 22. a 27. 

listopadu roku 2012), a to při průměrném času trvání 6 hodin denně. Měření bylo provedeno 

bez větších obtíží, vegetace byla dobře průchozí a průhledná. Přímé úseky reliktů byly 

zaměřeny body s delším intervalem rozestupu. Ostatní úseky byly zaměřeny tak, aby i při 

generalizaci prostorových tvarů zůstala zachována jejich charakteristika. Během tohoto 

měření nebyly zaznamenány žádné relikty, které by nebyly evidovány již na méně podrobném 

plánu Pavla Boliny z roku 2007. 
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Výstupem tohoto geodetického zaměřování je mapa velkého měřítka, jejíž podklad tvoří  

vrstevnicový model, pořízený LIDARovým snímkováním. Tento model využívá výšková data 

páté generace. Krokem mezi vrstevnicemi v tomto modelu je 0,5 metru. Mapa byla vytvořena 

v programu Quantum GIS, verze 1.8.0. Čísla a popisy objektů představují celkovou 

iterpretaci. Krom samotných objektů, popsaných níže, je na mapovém výstupu znázorněna 

řeka Berounka, Humenský potok, dva nejvyšší vrchy zájmové oblasti, označené výškovou 

kótou, hradiště „Humenská“ a „Kazina mohyla“. Poslední dva jmenované objekty jsou na 

LIDARovém podkladu jasně patrné, a proto nebylo nutné jejich podrobnější grafické 

znázornění.  

3.6. Recentní narušení lokality 
V současné době jsou objekty č. 2, 7 a 14 používány jako cesta pro motorová vozidla. 

Dochází tak k pokračujícímu narušování reliktů lidskou činností. V místech reliktů i nadále 

probíhá proces eroze, který krom změny povrchových tvarů reliktů způsobuje také vývraty 

stromů. V místě, ve kterém se objekty č. 16, 23 a 25 vytrácejí, je plocha pokryta lesní školkou 

z vysázených smrků. Tato školka končí u místa, kde se setkávají objekty č. 2 a 20. Povrch 

reliktů je krom erozní činnosti také narušován lesní zvěří. Geodetické zaměření a jeho 

grafický výstup zachycují současný stav antropogenních terénních reliktů. Umožňuje tak 

zachování podoby a informací o této památce na dávnou lidskou činnost, která je stále 

podrobována destrukčním procesům.  

3.7. Souhrnný popis lokality 
Zaměřené relikty se začínají v lesním terénu objevovat v místě příjezdové cesty z Jíloviště 

k menší chatové osadě. Objekt č. 2, současná lesnická cesta, je veden v rovině. Objekty č. 4, 5 

a 6 jsou položeny v mírném svahu. Tyto relikty jsou přerušeny objektem č. 7, odbočkou 

z lesní cesty. Objekty č. 11, 12 a 18 jsou položeny opět v mírném svahu. Ostatní objekty se 

nacházejí ve vcelku rovném terénu u paty bezejmenného vršku, jehož výška je 367 m n. m. 

V nejužším místě lokality se relikty táhnou těsně vedle sebe po hřbetu terénu. V polovině 

lokality, směrem na sever, relikty procházejí širokým prostranstvím, které se začíná k severu 

velmi mírně svažovat. V tomto místě se nachází největší koncentrace reliktů. Na konci tohoto 

prostoru je výskyt reliktů přerušen přítomností lesní školky. Směrem na sever od této školy se 

objekty č. 2 a 27 spojují. Objekt č. 2 dále pokračuje k místu vysokého hliněného náspu, 

takzvané „Kaziny mohyly“. Dále objekt č. 2 nabývá podoby pěšiny, která obchází 

trojúhelníkovitou ostrožnu. Tento úsek pěšiny vede hlubokým terénním reliktem, který je 
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interpretován jako příkop a val hradiště na Humenské. V posledním místě tohoto úseku je 

zhruba dvoumetrový úsek, na kterém do úrovně terénu vystupuje skalnaté podloží. Pěšina 

dále pokračuje po svahu, na úrovni Humenským potokem silně erodovaného terénu. Zaměření 

této pěšiny bylo ukončeno v místě ústí potoka do Berounky. Tato dvě místa jsou totožná. 

3.8. Interpretace a diskuze 
Zaměřené relikty by, podle hypotézy geometra Zv. Dragouna, mohly být interpretovány 

jako pozůstatky těžby zlata 

Původ zlata ve sledované oblasti a jejím širším okolí je možno datovat do doby mladšího 

miocénu, kdy s sebou Berounka, tehdy ve větší nadmořské výšce než dnes, přinášela štěrk 

obsahující zlatinky (Zárybnický 1992, 29). Podle Kratochvílovy Topografické mineralogie  

(Kratochvíl 1940, 137) se  v Jílovišti nacházejí pouze křemence ve štěrcích a píscích. 

Křemence však mohou obsahovat zlaté žilky (Kudrnáč 1982, 455). 

Zaměřené terénní relikty byly nicméně s konečnou platností interpretovány jako pozůstatky 

úvozových cest. Relikty respektují všechny náležitosti sledované generálně u středověkých 

cest. Ty byly vedeny po svahu, kde jsou úvozy nejhlubší. Na rovných místech, která 

poskytovala větší prostor pro pohyb, je možno sledovat tvorbu vícekolejných systému. Tato 

místa, v ploše měření celkem dvě, poskytla více reliktů, jež však byly velice mírně 

zahloubeny. Tyto relikty jsou z většiny zaměřeny pouze linií bodů, neboť jejich celková 

neznatelnost, společně s překryvem z opadaného listí, je činila téměř nerozpoznatelnými.  

Lokalita je zobrazena na prvním vojenském mapování, kde vyznačená cesta je totožná 

s těmito relikty. Relikty cesty v lokalitě jsou tvořeny úvozy, svahovými terasami i úseky 

jdoucími po povrchu terénu. Klimatické podmínky, počet dní se sněhovou pokrývkou a 

celkový úhrn srážek, dovolují předpokládat, že tato cesta byla po většinu roku bez větších 

problémů průchozí. 

Celková délka reliktů na „Humenské“ je příliš krátká. Na prvním vojenském mapování je 

zakreslena cesta, vedoucí z Jíloviště, která prochází lokalitou se zaměřovanými relikty. Tato 

cesta nepřekonává tok Berounky, ale po jejím břehu dále směřuje do Černošic. O reliktech se 

dá říci, že cesta, která jimi probíhala pravděpodobně mohla vést ve směru Praha-jižní Čechy. 

Jedná se však jen o hypotézu. Mohlo by se jednat i o relikty cesty lokálního významu, která 

spojovala dvě sídla. 
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3.9. Možnosti datace Jílovišťských reliktů 
Písemné prameny, které se vztahují k Jílovišti, zmiňují k roku 135743 cestu Slapčici, která 

vedla z Jíloviště ke Vrytému kameni. Boháčova rekonstrukce této cesty se na jím vytvořené 

mapce více přibližuje toku Berounky a tím i místu s relikty na Humenské (Boháč 1978). 

Rekonstrukce Josefa Žemličky pak cestu vede přímější trasou od Lipenců k Jílovišti 

(Žemlička 1974, 432).  

Další hypotetickou možnost skýtá cesta vedoucí z Jablonné do Mníšku přes Jägersdorf, 

poprvé zmíněná roku 135044. Tato cesta do kapitoly o dataci reliktů zahrnuta z již zmíněného 

důvodu možného ztotožnění Jablonné s Jílovištěm. Samotné jméno Jablonná a je jemu 

podobná jména (Jablonka, Jablonec, Jablunkov) mají indikovat přítomnost zemské brány-

výrazného bodu na stezce (Květ 2003, 33; Hosák 1957, 147). 

Pravěké a raně středověké nálezy z ostrožny „Humenská“ dovolují předpokládat existenci 

dlouhodobě využívané komunikace v místě přítomnosti terénních reliktů. Přítomnost cesty je 

v tomto místě prokazatelně doložitelná až na prvním vojenském mapování. V době mapování, 

soudě podle samotné mapy, byla cesta ještě užívána. Jediné bezpečné datum ante quem 

existence cesty je rok 1785, tedy rok ukončení tvorby vojenského mapování. Cesta je užívána 

dodnes. Otázkou je, zda je možné zaměřené relikty cesty ztotožnit s některou z cest, které jsou 

písemnými prameny v oblasti doloženy od 12. století. Otázkou ztotožnění reliktů s takzvanou 

Bechyňskou cestou se dále zabývám v kapitole 6.2. Přesná datace reliktů na základě 

současného stavu poznání není možná. 

3.10. Katalog objektů 
Základní české pojmosloví pro studium úvozů vypracoval například Petr Nový (2008), 

který sjednotil terminologii již dříve použitou Dušanem Adamem, Petrem Zavřelem a 

Františkem Kubů. Úvoz je tvořen dnem, které je ploché nebo zaoblené. Dno může být 

dokumentováno v současném stavu nebo, při provedení destruktivního archeologického 

výzkumu, je možno rekonstruovat původní povrch dna. Dietrich Denecke zjistil, že je takto 

možno sledovat stopy zanechané koly vozu a přispět tak k lepší dataci cest. Východiskem mu 

byly normativní písemné prameny zaznamenávající rozvor kol u vozů. (Denecke 1979, 450-

                                                           
43  V listině není cesta uvedena konkrétním jménem. Listy, strana 97: „…quo transit de villa Gylowicz, circa 
Guam est ecclesia s. Wenceslai, in monte et transit per directum ascendent per eandem villam usne adlapidem, 
qui dicitur Rythi kamen,…“ 
44 Listy, strana 64: „…Ascendendo per viam antiquam de Gablona versus villam Iegersdorf“ 
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451). Pro naše prostředí takováto typologie rozvoru kol vozu zatím nebyla vytvořena. Další 

částí úvozu je stěna, jež je opět plochá nebo zaoblená a koruna úvozu, místo, kde úvoz 

plynule přechází v okolní terén. Koruna úvozu může být provázena valem. 

3.10.1. Objekty 
Objekty s čísly 8 a 21 nejsou vynechány. Absence těchto čísel je důsledkem delší časové 

prodlevy ve vytváření grafického výstupu. Při této prodlevě byla čísla omylem vynechána a 

autor následujícímu objektu přiřadil vyšší číslo. 

1: Současná příjezdová cesta vedoucí z Jíloviště k chatové osadě. 

2: V současnosti stále užívaná lesnická cesta s plochým dnem. Od objektů č. 9 a 16 je 
oddělena mohutným valem. Od svahu, který vede k Humenskému potoku, je oddělena velmi 
nízkým valem. Od místa, kde se tento objekt spojuje s objektem č. 20, pokračuje tato cesta 
v podobě nezahloubené pěšiny. Podél hradiště Humenská prochází velice hlubokým úvozem 
s rovným dnem. V poslední části tohoto úvozu se nachází dvoumetrový úsek, ve kterém dno 
úvozu dosahuje skalního podloží. V tomto místě, kde je skála obnažena, úvoz končí a cesta 
dále pokračuje jako silně erodovaná pěšina v podobě svahové terasy k místu ústí Humenského 
potoka do řeky Berounky. 

3: Velmi mělce zahloubený úvoz s hrotitým dnem, od objektu č. 9 neoddělený valem. 

4: Úvoz tvaru V, který začíná jako mělká rýha. Později se více zahlubuje a v místě, kde 
sousedí s objekty č. 5 a 6, má již zaoblené dno. Úvoz je přerušen současnou lesní cestou 
(objekt č. 7). 

5: Úvoz se zaobleným dnem. Od objektů č. 4 a 6 je oddělen valem.  

6: Úvoz se zaobleným dnem. Od objektu č.5 je oddělen valem. Objekty č. 5 a 6 jsou zřejmě 
původními trasami cesty, která dnes pokračuje objektem č. 4. 

7: Současná lesní cesta, která není zahloubena. 

9: Mělce zahloubený úvoz s hrotitým dnem, který přechází v hluboký úvoz s oblým dnem. Od 
objektu č. 2 je oddělen nízkým, téměř neznatelným valem. Poté, co hrotité dno přechází 
v oblé, začíná val nabývat na výšce a mohutnosti. 

10: Mělce zahloubený úvoz s oblým dnem, který je obklopen velmi nízkými a širšími valy. 
V místech, kde kopíruje okraj srázu směřujícího k Berounce, se valy vytrácejí. Objekt zde 
dále pokračuje jako nezahloubená pěšina. Další úsek objektu, poté, co se odklání od srázu, 
opět nabírá podobu úvozu s oblým dnem, který sousedí s objekty č 20 a 17, od kterých je 
oddělen nižšími valy. 

11; 12: Velmi těsně sousedící mělké úvozy ve svahu. Mají hrotitá dna a jsou od sebe 
odděleny nízkým valem. Z boků koruny úvozů přecházejí v okolní terén. 
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13: Krátký mělký úvoz s oblým dnem, který se dále výrazně zahlubuje.Ústí do objektu č. 9, 
od kterého je oddělen valem. Z druhé strany jeho koruna přechází v okolní terén. 

14: Současná cesta, která se odděluje od objektu č. 2. 

15: Mělký úvoz s hrotitým dnem, od objektů č. 11 a 16 je oddělen nízkými valy. 

16: Úvoz zpočátku mělký s hrotitým dnem. Od lesnické cesty (objekt č. 2) je oddělený 
nízkým valem. Postupně přechází v hluboce zahloubený úvoz s oblým dnem, který je od 
lesnické cesty oddělen mohutným vysokým valem. Postupně zaniká a spojuje se s objektem č. 
2. Ve své střední části je úvoz výrazně klikatý. 

17: Mělce zahloubený úvoz s oblým dnem, který je na korunách obklopen nízkými valy. 
V místě svého ústí do objektu č.10 má již hrotité dno a je obklopen velmi nízkými valy. Úvoz 
patrně ústil do objektu č. 16. 

18: Mělce zahloubený úvoz s hrotitým dnem. Koruna úvozu přechází plynule v úroveň 
okolního terénu 

19: Mělce zahloubený úvoz s oblým dnem, který není obklopen valy na koruně. Patrně se 
jednalo o úvoz ústící do objektu č. 16. 

20: Nezahloubená pěšina, jdoucí po okraji srázu směřujícího k Berounce. Patrně navazuje na 
objekt č. 10, od kterého je oddělen valem. Spojuje se s lesnickou cestou (objekt č. 2). 

22: Velmi mělce zahloubená rýha, téměř nerozpoznatelná od okolního rovného terénu 

23: Velmi mělce zahloubená rýha, která přechází v mělce zahloubený úvoz s hrotitým dnem. 
Ústí do objektu č. 16, od kterého je oddělen nižším valem. Sousedí s objektem č. 26. Při této 
hranici jeho koruna přechází v okolní terén. 

24: Velmi mělce zahloubená rýha, téměř nerozpoznatelná od okolního rovného terénu. 

25: Velmi mělce zahloubená rýha, která přechází v mělce zahloubený úvoz s hrotitým dnem. 
Koruna přechází v úroveň okolního terénu. 

26: Velmi mělce zahloubená rýha, která přechází v mělce zahloubený úvoz s hrotitým dnem. 
Koruna přechází v okolní terén. Ústí do objektu č. 23. 

27: Velmi mělce zahloubená rýha, téměř nerozpoznatelná od okolního rovinatého terénu. 

28: Hluboce zahloubený objekt, který se nachází ve svahu pod hradištěm. Od objektu č. 2 je 
oddělen středně vysokým, širokým valem. 



 

36 

 

4. Studium starých cest 
Studium starých cest je důležitou kapitolou dějin středověkého osídlení. Doklady cest a 

jejich rekonstrukce pomáhají určit komunikační spojení mezi centry a menšími sídly, také 

spojení mezi sídly obecně. Studium cest je také nedílnou součástí studia vnitro i mezistátních 

obchodních kontaktů. 

Přesnou definici pojmu stará komunikace se pokusil vytvořit Dušan Cendelín. Jedná se o 

opakovaný pohyb lidí, případně zvířat, vozů, apod. v určitém prostoru v krajině a v určitém 

čase. Tento pohyb vytváří komunikaci až tehdy, kdy překonává prostor mezi dvěma body – 

výchozím a cílovým (Cendelín 2001, 53-54). V urbanismu je pojem komunikace definován 

jednoduše, jako dopravní cesta – silnice, ulice a ostatní dopravní plochy (Hrůza 1977, 139). 

Cesty jsou rozděleny mezi ty nižšího řádu, spojující jednotlivá sídla a jejichž výzkum 

zůstává v rámci těchto sídel, případně širšího mikroregionu kolem nich. Druhým typem jsou 

cesty vyššího řádu – dálkové cesty, též známé jako zemské stezky, jež vyžadují komplexnější 

studium (Kuna 2004, 274). 

Tyto cesty mají několik společných znaků. Vyhýbají se prudkým stoupáním a jsou vedeny 

po vrstevnicích, po úbočích kopců. Jsou tedy vedeny tou nejvýhodnější možnou trasou, která 

umožňuje vcelku plynulý provoz bez vyvíjení nadměrné námahy spojené se stoupáním do 

strmých kopců nebo průchodem přes mokřady (Kubů – Zavřel 1994, 63). Cesty bývaly rovné, 

bez ostrých zákrut a serpentin a jejich povrch byl pokryt množstvím výmolů a louží 

(Vermouzek 1983, 313, 319). 

Mnoho úvozových cest bylo zničeno během kultivace terénu pro zemědělské a stavební 

využití. Dodnes zachované hmotné relikty cest se nacházejí zpravidla v lese nebo na jiných 

místech pokrytých stromovým porostem, která doposud nebyla podrobena kultivaci pro výše 

uvedená využití (Severin 2001b, 22). Tyto úseky cest se jeví jako liniové objekty. Přesněji 

jako shluk lineárních depresí, které připomínají systém příkopů a valů (Bolina 2004, 93). 

Relikty cest jdou tvořeny z částí, které jsou rovnoběžné s povrchem terénu, dále z úvozů a 

dopravních teras na svazích (Cendelín 2005, 9). Úvoz je protáhlý zářez, jehož vznik je 

zapříčiněn dopravními pochody na nezpevněných komunikacích (Demek 1988, 100). Dušan 

Adam pro úvozové cesty navrhuje obecnější termín nezpevněné cesty (Cendelín 2005, 9). 

Všechny úvozy vznikají vodní erozí. Markantní úbytek materiálu lze přičíst právě proudící 

vodě. Podíl větrné eroze a lidské či zvířecí činnosti na tvorbě úvozů existuje, ale je prakticky 
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zanedbatelný (Cendelín 2005, 11). Vysokou erozivní činností působil na povrch cest také 

systém brzdění vozu za pomoci silného řetězu zvaného kocour. Řetěz byl připoután ke kolu a 

při brzdění se dostal mezi stykovou plochu kola a cesty. Tento systém podobný dnešním 

sněhovým řetězům vytvářel vysoké tření, které napomáhalo lepšímu ovládání vozu. Síla tření 

vyvolávala erozi povrchu cesty a přispívala tak k tvorbě úvozů (Vermouzek 1983, 321). 

Průběh a intenzita úvozotvorné eroze jsou závislé na mnoha faktorech, přírodních i 

antropogenních. Hloubka úvozů je taktéž závislá na mnoha faktorech. Jedná se o stejné 

faktory, které ovlivňují průběh samotné eroze a nedá se tak podle hloubku přímo odvodit 

například důležitost a intenzita využívání cesty (Cendelín 2005, 11). V ploché krajině se 

zachovávají úvozy ploché a široké, ve svahu jsou naopak užší a hlubší. Průměrné rozměry 

úvozů se nedají generalizovat. Například rozměry zaznamenané při výzkumu Zlaté stezky se 

pohybují v rozpětí 1 až 6 metrů hloubky, 1 až 5 metrů šířky a 10 až 600 metrů délky (Kubů-

Zavřel 1994, 70). Úvozy mnohdy tvoří vícekolejný systém, pro lepší plynulost a průchodnost 

cestujících a vozů (Kubů – Zavřel 1994, 72) 

4.1. Bádání o starých cestách 
První bádání o starých stezkách na území České republiky se začalo rozvíjet po polovině 

devatenáctého století. Pro tehdejší badatele byly písemné záznamy hlavní pramennou 

základnou, proto byla oblast jejich zájmu vymezena výhradně na středověké komunikace 

(Květ 2001 31-32). První souhrnné zpracování sítě starých stezek, které se opíralo téměř 

výhradně o písemné prameny publikoval Jan Karel Hraše (1885). 

Souhrnně se studiem cest zabýval německý sídelní geograf Dietrich Denecke (1969; 1979). 

Jeho metoda rekonstrukce cest spočívá ve vyhledání skutečně doložených bodů průchodu 

cesty. Následným krokem je odvození dalšího průběhu trasy cest podle reliéfu krajiny nebo 

podle osídlení. Dále následuje verifikace takto vytvořeného průběhu cest podle starých map. 

D. Denecke se také věnoval terénní části studia cest, které zahrnuje vyhledání konkrétních 

terénních reliktů na místě rekonstruovaných cest, dále jejich archeologický výzkum, řádnou 

dokumentaci a publikaci ve formě mapy velkého měřítka nebo speciálního diagramu 

(Denecke 1979). U nás se starým cestám nejintenzivněji věnují Dušan Cendelín, Pavel Bolina 

a Radan Květ. Podle R. Květa je pro nalezení průběhu cest nezbytné důkladné studium tvaru 

reliéfu a hydrografické sítě, následuje sociogeografické studium, sledující postup osídlování a 

také studium archeologických dokladů osídlení (Květ 2002, 20). 
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4.2. Písemné prameny 
Roku 1957 publikoval Ladislav Hosák zásady pro určování směru cest (Hosák 1957). 

Název jeho textu s obsahem sice nekoresponduje, přesto však jako první představuje 

souhrnnou pramennou bázi využívanou k rekonstrukci průběhu cest. Tato báze čítá listiny, 

kroniky a deníky, cestovní itineráře, seznam mýt a celních stanic, zprávy o mostech, brodech, 

dále historické zprávy o jménech bran a ulic, které ukazují směr. Pro další rekonstrukci cest 

pak uvedl, že cesta se nepřibližovala vodnímu toku a hledala nejschůdnější průchody 

nehostinným terénem. L. Hosák taktéž neopomenul upozornit na význam onomastiky. 

Například jméno obce či pomístní jméno Hranice by mělo indikovat místo vchodu do 

pohraničního hvozdu.  

Kritickému zhodnocení této pramenné báze se nejnověji věnoval Karel Severin (2001a). 

Samotné písemné prameny podle Severina udávají pouze jeden bod (vesnici, město) nebo 

místo vedení, ale nejsou dostačující pro vyznačení cesty v terénu. Podobě je tomu tak s 

dalšími písemnými prameny – cestovními itineráři, mýtními sazebníky – v tomto případě se 

opět jedná o jednotlivé průchozí body (Severin 2001a, 8). Pojmenování cest v pramenech 

mohou poskytnout alespoň přibližný pohled na vzhled a význam cest45 (Slivka 1998, 256). Při 

využití toponym, jako indikátoru trasy cest, je nejprve nutné provést důkladný rozbor, 

historický, statistický a geografický. Toponyma zůstávají bezcenná, pokud nedojde 

k objasnění jejich historického významu (Severin 2001a, 12).  

4.3. Hmotné prameny 
Hmotnými prameny, které mohou určovat průběh starých cest, se zabýval již Jan Karel 

Hraše (1885, 15). Mezi tyto doklady počítá přítomnost hospod, kováren a mýtných stanic 

v blízkosti cest (Hraše 1885, 15). Roku 1908 se Albert Gárdony pokusil zrekonstruovat síť 

komunikací na Slovensku za užití znalosti polohy mýtných stanic, na které promítl trasy cest 

z 18. a 19. století (Slivka 1998, 259). Téměř bezvýhradně se dá akceptovat poloha kapliček a 

božích muk jako indikátor přítomnosti starých cest (Hraše 1885, 15). Dalším hmotným 

pramenem, užívaným pro rekonstrukci tras cest, jsou mosty (Kotyza 2008). Také mincovní 

nálezy bývají kladeny do souvislosti s blízkostí k trase cest. Nálezy mincovních depotů však 

nejsou jednoznačným pramenem, který může určit blízkost cesty. Tuto nejednoznačnost 

                                                           

45
 Z pramenů jsou známá pojmenování jako via magna-velká cesta, parva v.-malá cesta, ampla v.-široká cesta, v. 

publica\libera-veřejná cesta, maxima v.-největší cesta, v. secura-bezpečná cesta, v. herbata\graminosa-cesta 
zarostlá trávou. 
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potvrzuje například selhání pokusu o rekonstrukci středověkých cest ve východních Čechách 

(Severin 2001, 9, 12). Dalším indikačním pramenem pro určení tras cest jsou podle L. Hosáka 

kostely zasvěcené svatému Václavovi, patronu hranic (Hosák 1957, 147-148). 

4.4. Mapy a další kartografické prameny 
Badatelé se většinově shodují na využití listů prvního vojenského mapování pro 

rekonstrukci sítě cest. Význam tohoto díla spočívá v zakreslení sítě cest před vytvořením 

císařských silnic, tedy v evidenci v podstatě středověkého systému komunikací (Velímský 

1991, 358). První vojenské mapování bylo vytvořeno v rozmezí let 1763 až 1785. Důvodem 

byla potřeba přesného mapování pro vojenské účely, pro které starší Müllerova mapa 

nestačila. Müllerova mapa zobrazuje pouze nejdůležitější komunikace z počátku 18. století 

(Severin 2001a, 8). První vojenské mapování zachycuje situaci na celém našem území ve 

vcelku krátkém časovém rozmezí. Je zde zakreslena téměř kompletní síť cest. Nepřesnost, 

která vyplývá z absence vytvoření trigonomické nebo nivelační sítě pro vyměřování, lze při 

určování průběhu cest korigovat díky podrobnému znázornění terénního reliéfu, 

hydrografické sítě a zakreslení půdorysu sídel (Adam 2001, 71-73). Sporným bodem je 

korekce za pomoci zakreslení hydrografické sítě, neboť tato síť je na vojenském mapování 

zakreslena ve stavu před většinou významných regulací vodních toků (Adam 2002, 10). 

Dalším mapovým pramenem, využívaným pro studium cest, je stabilní katastr. Pro Karla 

Severina je tento katastr pravděpodobně nejvýznamnějším pramenem pro studium starších 

cest, který by mohl identifikovat středověké cesty (Severin 2001b. 23). Trasy starých cest 

byly patrně využity jako hraniční linie při tvorbě katastrálních území (Velímský 1991, 358).  

Příkladem využití těchto map je průzkum zhruba desetikilometrového úseku, vedoucího 

z Mostu do Freibergu, tedy k úpatí Krušných hor, který byl T. Velímským a E. Černou 

rekognoskován na základě studia starších kartografických děl a rekonstrukční mapy Mostecka 

(Velímský – Černá 1989, 477). Tato mapa původní krajiny zdevastovaného Mostecka byla 

vytvořena z většiny na základě prvního vojenského mapování, jehož nepřesnost byla opravena 

podle třetího mapování z roku 1878 (Březák – Klápště 1982, 400). 

4.5. Datování cest 
Cesty doložené písemnými prameny bývají zpravidla datované první zmínkou v těchto 

pramenech. Vročení listin udává datum ante quem, od kterého jsme s jistotou schopni doložit 

existenci cesty. Většinovým předpokladem je, že cesta existovala již před onou první 
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zmínkou. Na stejném principu je založena datace za pomoci starých mapových děl (Nový 

2008, 12.). 

Oporou pro dataci hmotných reliktů mohou být archeologické nálezy zasazené do sídelně-

historického průzkumu (Velímský-Černá 1989, 480). Při provedení destruktivního 

archeologického výzkumu je možno nálezy stratifikovat a vytvořit tak jejich relativní 

chronologii (Nový 2006, 18). Nečastějšími artefakty, získávanými během tohoto typu 

výzkumu , jsou podkovy, ostruhy, mince a drobná militária, například hroty šípů (Hraše 1885, 

16). Další oporou pro dataci cest jsou datace nemovitých památek, které jsou vázané na 

provoz cesty – křížových kamenů, kapliček. 
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5. Bechyňská cesta 
Bechyňská nebo též Pražsko-bechyňská cesta je pojem, který byl v pramenech poprvé a 

naposledy užit kronikářem Kosmou v jeho Kronice české, sepsané v první polovině 

dvanáctého století. Cesta je zde kladena do blízkosti mohyly kněžny Kazi a také do blízkosti 

hory jménem „Osseca“. Tato hora je pak v dalším kronikářově zápisu uváděna jako hraniční 

hora mezi přemyslovským a slavníkovským panstvím. První ucelený popis hranic Slavníkova 

panství udává právě Kosmas k roku 981 v souvislosti se smrtí Slavníka. V rámci této práce 

jistě postačí uvést pouze jím zapsanou západní hranici panství, stojící „contra Boemiam“. 

Kosmas jako hraniční body panství udává potok Surinu a hrad na hoře „Osseca“, který stojí 

při řece Mži (Sláma 1995, 113). Kosmův výraz „Osseca“ je dnes všeobecně považován za 

bohemiku Osek nebo Oseka. V Profousově díle je evidováno čtrnáct obcí jménem Osek, 

jejichž název má být odvozen od místa, kde byly osekané kmeny (Profous 1951, 289). 

Badatelé se všeobecně shodují, že v Kosmově době se jednalo o objekt, jehož jméno bylo 

významné nebo alespoň všeobecně známé (Klimek 2005, 39). Dnes panuje opět všeobecná 

shoda, že jméno Kosmovy hory již dávno zaniklo. Situace popsaná kronikářem však jistě 

neodpovídala situaci v desátém století. Přestože Kosmas neuvádí vymyšlená zeměpisná 

jména, zdroj kanovníkových informací nám není znám a taktéž je třeba upozornit na ne vždy 

věrohodné informace zaznamenané v jeho kronice (Peřina 1955; Sláma 2003). Potok Surina, 

překládaný jako Žiřina, Žurina či Šurina bývá ztotožňován s potoky Výmolou a Šemberou na 

Kouřimsku (Sláma 1995, 114).  

Kosmou udávaným cílem je kraj Bechyňský. Středověké hradiště v Bechyni bylo důležitým 

přemyslovský správním centrem v jižních Čechách. Nacházelo se na skalnaté ostrožně nad 

soutokem řeky Lužnice a Smutného potoka. Toto hradiště bylo prozatím podrobeno pouze 

nepříliš rozsáhlým výzkumům, které přinesly rozsáhlý soubor keramického materiálu, 

datovaného do devátého až první poloviny desátého století. Krom archeologických výzkumů 

je toto hradiště doloženo také písemnými prameny. Přítomnost kostela neznámého zasvěcení 

je možno doložit z listinných zmínek o bechyňských arcijáhnech (Lutovský 2001, 19). Kostel 

zasvěcený svatému Jiří stál na východním okraji předhradí. V pramenech je zaznamenán až 

v 15. století. Jiří Sláma se však domnívá, že jeho původ sahá již do raného středověku (Sláma 

1977b, 277).  

Pátrání po přesné lokalizaci Kosmovy hory „Osseca“ a hradišti představuje významné téma 

české historiografie, neboť tato drobná zmínka o cestě je důležitá pro lokalizaci západní 



 

42 

 

hranice panství Slavníkova rodu. Z tohoto důvodu bylo pátrání po této hoře pojato jako 

pátrání po klíčové informaci k přesnějšímu poznání rozsahu přemyslovského panství.  

5.1. Kosmova kronika – zmínky o Bechyňské stezce  
Jak již bylo řečeno, k hoře Oseku se v Kosmově kronice vztahují pouze dvě krátké zprávy. 

K takzvané Bechyňské stezce jedna jediná. 

První zmínka o hoře „Osseca“ se nachází v první knize kroniky, ve čtvrté kapitole. Latinský 
originál zní: 

„...eius (Kazi), usque hodie cernitus tumulus...super ripam fluminis Mseiuxta viam, qua itur 
in partes provincie Behin per montem dicitur Osseca“  (Bretholz 1923, 10). 

Do češtiny je text přeložen takto: 

„...podnes spatřuje se mohyla její (Kazina), od obywatelů země na památku panownice 
welice wysoko nanesená na břehu řeky Mže, wedlé cesty, kudy se chodí do krajin župy 
Bechyňsképřes horu řečenau Osek“ (Tomek 1882, 6) 

Druhá zmínka o hoře pochází taktéž z první knihy kroniky, ze sedmnácté kapitoly 

„Haubuit autem (Zlaunic) principatus sui hoc terminos: ad occidentalem plagam contra 
Bohemiam rivulum Surina et castrum, quod est situm in monte Osseca iuxta flumen Msam“ 
(Bretholz 1923, 49). 

„K západní straně proti Čechám potůček Žiřinu a hrad, který leží na hoře Oseku wedlé řeky 
Mže“ (Tomek 1882, 32) 

5.2. Dějiny bádání o takzvané Bechyňské stezce 
První snahu o nalezení přesné polohy hory a hradiště projevil již v 18. století Gelasius 

Dobner. G. Dobner hradiště lokalizoval na Sedlčansko. Vyřešit tutéž otázku se dále pokoušeli 

další badatelé, například Antonín V. Maloch ztotožnil hradiště s Hrádkem nad Horními 

Mokropsy (Boháč 1978, 109). Do oblasti Zbraslavska umístil horu také Václav Vladivoj 

Tomek, konkrétně na vrch s kostelíkem svatého Havla. Oba badatelé však čelili kritice od 

ostatní odborné obce.  

Na Tomkovu práci navázal Ferdinand Tadra (1902). Tadru během tvorby edice listin 

zbraslavského kláštera zaujala ta z roku 1324, která se zabývala vyměřováním hranic lesů 

patřících klášteru s královskými lesy. Jako hranice mezi těmito lesy je uvedena takzvaná 

Všenorská cesta, v jejíž blízkosti, podle listiny, stála hora Oseč (Tadra 1902, 285, 292). 
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V této listině jsou také zmíněny osady Žehuškovice a „Glincz“46. Při studiu dalších listin 

došel Tadra k závěru, že tato vesnice „Glincz“ musela ležet v okolí Zbraslavi a ztotožnil ji 

s dnešním Klíncem (Tadra 1902, 286-287). Dále se pak věnoval pouze listinám, které se 

vázaly ke Klínci. Při následném studiu dalších listin nakonec badatel ztotožnil vrch zvaný 

Merštejn s horou Osečí v blízkosti Všenorské cesty. V blízkosti vrchu Merštejnu teče 

Všenorský potok, ztotožněný Tadrou s Kosmovou říčkou Surinou (Tadra 1902, 292). Vrch 

Merštejn dnes nese jméno Kámen (Boháč 1978, 109).  

Zdeněk Boháč (1978) provedl důkladnou revizi všech dosavadních badatelských pokusů o 

lokalizaci hory. Ve své práci se sám pokusil o lokalizaci této přírodní dominanty. Hlavním 

pramenem pro pátrání mu byla opět zmínka z listiny z roku 1324, na základě jejíž důkladné 

analýzy chtěl přesněji a důkladněji vymezit hranice lesů zbraslavského panství. Na základě 

tohoto rozboru usoudil, že Kosmova Bechyňská cesta je totožná s cestou Všenorskou ze 

zbraslavských listin a Kosmova hora „Osseca“ je totožná s Osečí (Boháč 1978, 116, 118). 

Samotnou horu pak lokalizoval bez větší přesnosti na pravý břeh Všenorského potoka. Cesta 

měly podle Boháče vést z Pražského hradu přes Řepy, dále, přes Krteň, Ořech, Chýnici, 

Třebotov, Černošice. Berounku překročila brodem mezi Mokropsy a dále cesta pokračovala 

na Knín a dále do Bechyně (Boháč 1978, 117). Boháč na místě, kde horu lokalizoval, provedl 

povrchové sběry, které však neprokázaly přítomnost hradiště z 10. století. Sám však svůj 

výsledek nepovažoval za definitivní zodpovězení důležité otázky (Boháč 1978, 118). 

Nejnověji se o vyřešení otázky lokalizace hory pokusil Tomáš Klimek, který horu „Osseca“ 

lokalizoval na dnes bezejmenný vršek nad tokem Berounky, na lokalitě „Humenská“, která se 

nachází na katastrálním území obce Jíloviště (Klimek 2005). Klimek při svém pátrání po 

lokalizaci hory vycházel ze zmínek v Kosmově kronice. Tyto dvě zmínky podrobil 

důkladnému textologickému rozboru. 

Nejprve se věnoval studiu slova mons, na jehož základě tvrdí, že hora Osek musela být 

výjimečná, i když přesného významu slova se nedopátral (Klimek 2005, 41). Dalšími 

zkoumanými slovy byly iuxta a super ripam. Klimek vyhledal všechna tato slova v celé 

kronice a jejich porovnáním se pokusil, taktéž s pomocí archeologicky prozkoumaného 

                                                           

46
 Listy, strana 25: …Sunt autem iste mete eodem tempore posite et distincte. Prima meta est via publica, quo 

vocatur Schennorscha usne ad campos in Zkuzhowycz. In hac meta situs est mons dictus Ossecz…Ibidem est 
sirum Glincz oppidum… 
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hradiště Drahúše47, určit přesný význam (Klimek 2005, 42-43). Po dosazení dalších dvou 

proměnných, tedy směru cesty z Prahy a existenci brodu na Berounce mezi Horními a 

Dolními Mokropsy, došel k závěru, že hledaná hora musí být totožná právě s dnes 

bezejmenným vrchem v blízkosti hradiště na „Humenské“. Fakt, že cesta vede z Prahy, berou 

badatelé jako samozřejmost, aniž by se pokoušeli doložit jeho věrohodnost. V dalším článku 

však autoři uvádějí, že sám Kosmas výchozí bod cesty neuvádí a můžeme tak nanejvýše 

předpokládat, že cesta vedla z Prahy (Bolina – Klimek 2010, 101). O Praze, jako výchozím 

bodu cesty nepochybuje ani Josef Žemlička, podle jehož názoru Kosmas popisoval cestu 

„prvního řádu“ (Žemlička 2003, 320). 

Další Klimkem řešenou otázkou byla přítomnost slavníkovského hradiště na západní 

hranici jejich hypotetického panství. Klimek logicky argumentuje tím, že Kosmas informaci o 

rozsahu Slavníkova panství převzal, a tudíž nemohl přesně vědět, kde se hradiště a tedy 

konkrétní místo hranice jeho panství, nacházelo. Podle Klimkovy interpretace Kosmas 

ztotožnil jinou horu stejného jména s místem, kde byly dosud patrné zbytky opevnění, tedy 

s hradištěm na Humenské. Dále se zabývá již známou horou Osečí ze zbraslavských listin, 

kterou Tadra, Boháč, i Klimek ztotožňují s Kosmovým Osekem. Nicméně jak sám Klimek 

píše, Oseků je v Čechách mnoho. 

Zatím posledním badatelem, který se zabýval horou Osekem, byl Petr Nový. Ve své studii 

(Nový 2009) která je reakcí na Klimkův článek, není Klimkova lokalizace jednoznačně 

popřena. Nový ve svém textu naopak konstatuje, že uvedená lokalizace může být blízko 

pravdě. Zároveň však upozorňuje na skutečnost, že je nutné provést celkový rozbor 

dochovaných cest v blízkosti úvozů na „Humenské“. V rámci svého článku se nejprve obrátil 

k samotné otázce lokalizace hory „Osseca“. Na základě již známé hraniční hory Oseče ze 

zbraslavských listin shodně dospěl k názoru, že se nepochybně jedná o Kosmovu horu 

(jediným vodítkem je mu samozřejmě zaznamenání řeky „Mse“). Dále se zabýval ideálními 

brodovými místy, které mohou dokládat průběh cesty. V úvahu pro něj připadá již známý 

přechod v Dolních Mokropsech a také jižněji položený přechod v Řevnicích. Podle Nového 

původní trasa cesty do Bechyně směřovala pravděpodobně právě k brodu v Řevnicích, ale 

s rostoucí vnitřní kolonizací vznikla potřeba vedení nových vest, které měly zkrátit délky tras 

mezi novými centry (Nový 2009, 41). Na základě studia indikačních skic se Nový pokusil 
                                                           
47 Hradiště, zbudované bájným knížetem Neklanem, mělo podle Kosmy ležet iuxta vesnice Postoloprt a super 
ripam řeky Ohře. Toto hradiště bylo lokalizováno právě v blízkosti Postoloprt a jeho severozápadní okraj 
přiléhal k břehu Ohře. 
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lokalizovat přesné místo nálezu mokropeských denárových depotů. Toto místo lokalizoval do 

blízkosti dnešního železničního přejezdu přes Berounku (Nový 2009, 43). Na základě svého 

bádání tak rekonstruoval průběh cesty z Pražského hradu směrem na jih, k brodu v Dolních 

Mokropsech a dále směrem k hoře Kámen, kterou, stejně jako dříve Ferdinand Tadra, 

ztotožnil s horou Osekem (Nový 2009, 46). Přítomnost mohyly kněžny Kazi pak podle něj 

není bezpodmínečně nutné hledat v blízkosti hory, ale pouze u cesty, která kolem hory 

prochází (Nový 2009, 47). V řešení otázky přítomnosti hradiště pak poukazuje na 

nevěrohodnost Kosmova údaje (Nový 2009, 48). 

Tabulka 4. Přehled lokalizací hory „Osseca“. 

Badatel Lokalizace 

Dobner Sedlčansko 

Maloch Hrádek nad Horními Mokropsy 

Tomek Vrch s kostelem sv. Havla na Zbraslavsku 

Tadra Vrch Merštejn/Kámen, k. ú. Všenory 

Boháč Všenory 

Klimek „Humenská“, kat. úz. Jíloviště 

Nový Vrch Merštejn/Kámen, k. ú. Všenory 

 

5.4. Brod přes Berounku u Humenské 
Při otázce existence brodu přes Berounku se badatelé shodují, že přítomnost tohoto 

přechodu indikují nálezy čtyř denárových depotů z pole, případně polí pana Vošáhlíka 

v Dolních Mokropsech (Žemlička 1973, 423).Tomáš Klimek spatřuje indikátor brodu také ve 

významu pojmenování vsi (Klimek 2005, 44). Podle mého názoru je však průkaznost tohoto 

jména zcela irelevantní (srov. Profous 1951, 128). Tyto mincovní nálezy nejsou 

jednoznačným dokladem brodu. Indikují však přítomnost významného místa. V Adamově 

textu o teorii brodu a brodového místa nejsou mincovní nálezy kladeny do souvislostí 

s indikací brodu (Adam 2002).  
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5.5. Rekonstrukce průběhu cesty 
Ačkoliv Kosmas nezmiňuje výchozí bod své Bechyňské cesty, autoři předpokládají, že na 

základě této neuvedené informace mohla být oním bodem Praha (Bolina – Klimek 2010, 101). 

Na základě tohoto předpokladu a na základě příslušné interpretace úvozů na Humenské se 

Bolina s Klimkem pokusili přesně rekonstruovat průběh této cesty. 

Bechyňská cesta, vedoucí z Prahy na jih, patrně vycházela z Újezdské brány, tedy 

nejjižnějšího okraje tohoto města a musela překonávat Prokopské údolí (Bolina – Klimek 

2010, 102). Rekonstruovaná cesta se hned na svém počátku větvila do dvou směrů. 

Západnější větev cesty směřovala k Butovicím. Průběh východnější větve cesty byl 

lokalizován u dnešních Hlubočep a byl podobně navázán na hrad Děvín. Obě dvě větve se 

opět spojovaly až v oblasti okolí dnešního Slivence. V tomto místě také autoři předpokládají 

existenci odbočky, která tvoří vedlejší větev cesty, směřující příměji na jih, do Radotína a 

následně do Zbraslavi. Cíl této boční větve mohl být Sázavě (Bolina – Klimek 2010, 103).  

Další překážkou, kterou musela tato cesta překonat, bylo údolí Radotínského potoka. Cesta 

se tak mohla v krátkém úseku opět rozpojit do dvou větví, které se poté opětovně scházejí u 

dnešní Kosoře. V blízkosti Kosoře se nacházela druhá boční větev cesty, která byla vedena 

jihozápadnějším směrem do Třebotova. Dále pak cesta pokračovala vcelku rovnou trasou dále 

na jih k Horním Černošicím (Bolina – Klimek 2010, 104). Cesta pokračoval kolem kostela 

v Horních Černošicích, dále přes brod na potoce Švarcavě. Rekonstruovaná trasa cesty dále 

pokračovala k místu, ve kterém autoři rekonstrukce předpokládají brod přes Berounku. Toto 

brodové místo je lokalizováno přímo naproti ústí cesty z „Humenské“ u Berounky. Tento 

prozatímní úsek cesty k brodu, který byl autory rekonstruován, měl být 21 kilometrů dlouhý 

(Bolina – Klimek 2010, 106). 

Podle autora této práce vypovídací hodnota pramenné báze k Bechyňské cestě není 

dostačující k přesnému a průkaznému ztotožnění Kosmovy hory „Osseca“ s bezejmenným 

vrškem na Humenské. Současná lokalizace hory tak zůstává hypotézou. 
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6. Cesty v mikroregionu Jílovišťska. 

6.1. Doklady stezek v pomístních názvech v mikroregionu Jílovišťsko 
Studium místních a pomístních názvů je velice užitečné, neboť může pomoci indikovat 

objekty a situace, které sice již dnes neexistují, ale zůstaly v obecné paměti a dnes mohou 

dokládat minulou skutečnost. Pokud však pečlivě projdeme pomístní názvy všech 

katastrálních území Jílovišťska, neindikují tyto názvy byť vzdáleně žádné spojitosti se 

stezkami a cestováním obecně. 

6.2. Historickogeografické poznávání cest v mikroregionu  
V oblasti Jílovišťska jsou písemnými prameny doloženy tři cesty. Do tohoto výčtu není 

zahrnuta takzvaná Bechyňská cesta, neboť otázka její lokalizace pravděpodobně stále není 

zodpovězena. Jednou ze tří cest, které jsou bezpečně doloženy v písemných pramenech, je 

takzvaná Slapčická cesta, též pouze Slapčice. Ta se poprvé objevuje ve falzu listiny hlásící se 

k roku 99348, kde ohraničuje pozemky břevnovského kláštera (Žemlička 1974, 430). V 

souvislosti se zájmovým mikroregionem Jílovišťska je tato cesta konkrétně zmíněna až 

zápisem v listině z roku 135749. V listině je uvedeno, že vedla z Jíloviště k Vrytému kameni. 

Tato cesta, jejíž cíl se nachází ve Slapech, měla svůj počátek v Praze a procházela mimo jiné 

přes Lipence, Jíloviště, kolem Klínce a dále k Bojovskému potoku. Slapčická cesta je patrně 

zobrazena na indikačních skicách stabilního katastru, kde kopíruje hranice mezi katastrálním 

územím Klínce a Trnové (Žemlička 1974, 431). 

Další, v písemných pramenech zmíněnou cestou, je veřejná, též královská cesta, zvaná 

Všenorská. Tato cesta, která je prvně zmíněna roku 131050, vedla ze Všenor a dále 

pokračovala přes Řitku do jižních Čech (Žemlička 1974, 451). 

Poslední, prameny zaznamenanou, cestou je ta vedoucí z Jablonné do Mníšku přes 

Jägersdorf. První listinná zmínka je k roku 135051, druhá a zároveň poslední k roku 135652 

(Žemlička 1974, 451). Tato cesta byla do práce zařazena z důvodu ztotožnění Jägersdorfu 

s Řitkou některými badateli (Profous – Svoboda 1957, 568; Roubík 1959, 33). 

                                                           
48 CDB I, strana 348: „…et usne viam, quo dicitur Zlapcyce.“ 
49 V listině není cesta uvedena konkrétním jménem. Listy, strana 97: „…quo transit de villa Gylowicz, circa 
Guam est ecclesia s. Wenceslai, in monte et transit per directum ascendent per eandem villam usne adlapidem, 
qui dicitur Rythi kamen,…“ 
50 Listy, strana 11, číslo 18: „…ad viam aliam, que de strata publica…“ 
51 Listy, strana 64: „…Ascendendo per viam antiquam de Gablona versus villam Iegersdorf“ 
52 Listy, strana 85: „...via publica ducens de Gablona“ 
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Prvním badatelem, který rekonstruoval trasy cest na Zbraslavsku a tedy i v zájmovém 

mikroregionu byl Josef Žemlička. Pro svou práci vytvořil tři rekonstrukční mapy Zbraslavska. 

Na první, sledující osídlení od 10. do konce 12. století je jím zakreslena Všenorská cesta, jejíž 

trasa vede ze Všenor, kolem Černolic a poté dál směrem na jih. Tato cesta je Žemličkou 

zakreslena jako část delší cesty, vedoucí ze severu přes Ořech a Třebotov, Černošice a 

Mokropsy do Všenor.  

Průběh Slapčické cesty je na stejné mapě zakreslen směrem od Prahy, dále přes Radotín. 

Ve sledovaném mikroregionu prochází pouze okolo Lipan a dále směrem na jih (Žemlička 

1974, 432).  

Na další Žemličkově mapě, sledující osídlení v průběhu 13. až do počátku 14. století, 

přibývají vsi Jíloviště a Klínec do trasy Slapčické cesty. Ta dále pokračuje na jih (Žemlička 

1974, 444). 

V poslední Žemličkově mapě, rekonstruující obraz osídlení do počátku 15. století, 

Slapčická cesta prochází Jílovištěm, již však není vedena přes Klínec, který pouze obchází 

směrem na západ do Řitky, kde se pojí s Všenorskou cestou (Žemlička 1974, 458). 

Dalším badatelem, který v rámci své práce o osídlení středního Povltaví rekonstruoval trasy 

cest na Zbraslavsku, byl Zdeněk Boháč (1978). Průběh Všenorské cesty Z.Boháč 

rekonstruoval stejně, jako před ním J. Žemlička. Slapčickou cestu zakreslil také jako vedoucí 

z Prahy přes Radotín do Jíloviště. V jeho rekonstrukci však cesta nepokračuje dále na jih, 

směrem na Klínec, ale stáčí se na západ, kde pokračuje kolem Trnové do Měchenic a poté 

přes Davli podél toku Vltavy směrem na jih.  

Zatím posledním badatelský počinem, který rekonstruuje průběh cest na Zbraslavsku, 

pochází od Tomáše Klimka a Pavla Boliny (2010). Tato rekonstrukce zařazuje jimi 

zrekonstruovaný průběh Bechyňské cesty, vedoucí přes Jíloviště, do širšího kontextu cest 

vedoucích z Prahy do jižních Čech. Přesná trasa cesty podle Klimka a Boliny je uvedena výše 

(srov kap. 5.5.). U Slivence se z této cesty odděluje boční větev, vedoucí přes Radotín dále do 

Zbraslavi. Druhá boční větev cesty se odděluje za Kosoří a pokračuje do Třebotova, kde se 

cesta dále dělí to tří větví. Pro zkoumaný mikroregion je důležitá nejjižnější větev cesty, jejíž 

průběh autoři rekonstruovali přes Vonoklasy a Karlík a dále do Řevnice.  
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Další autory rekonstruovaná cesta se u Butovic odděluje od Bechyňské cesty směrem na 

Řeporyje a Ořech a dále pak pokračuje směrem na jih, kde prochází přes Černošice, 

Mokropsy a Všenory. Na krátkém úseku mezi Mokropsy a Všenory se z cesty oddělují dvě 

kratší boční větve, jedna směřuje přímo do Jíloviště, druhá pak poněkud jižněji pod Jíloviště, 

kde se napojuje zpět na Bechyňskou cestu. Tato zrekonstruovaná trasa cesty, ovšem bez 

odboček do Jíloviště, je velmi podobná Žemličkově i Boháčově rekonstrukci Všenorské cesty.  

Menšími cestami, které Klimek s Bolinou rekonstruovali jsou pak spojka od Vonoklasů 

k Mokropsům a kratší cesta oddělující se od této spojky, která dále vede přes Černošice 

směrem do Jíloviště a Zbraslavi (Klimek – Bolina 2010, 105). 
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7. Závěr 
Terénní relikty na „Humenské“ interpretujeme jako pozůstatky cest, podobně jako Tomáš 

Klimek a Pavel Bolina (2005; 2007). Nicméně otázku významu a datace této cesty nelze při 

současném stavu poznání zodpovědět. Ztotožnění reliktů na „Humenské“ s Kosmovou 

Bechyňskou cestou stále zůstává na úrovni hypotézy, kterou není možno archeologicky 

verifikovat.  

Relikty cesty byly geodeticky zaměřeny a publikovány formou mapového výstupu. Tento 

výstup zobrazuje současný stav uchování reliktů a může být využit pro další bádání. Bádání o 

těchto reliktech zatím nemusí být považováno za uzavřené. Dalším badatelským krokem by 

mohlo být provedení průzkumu za pomoci detektoru kovů. Artefakty nalezené při tomto typu 

průzkumu by mohly být dalším vodítkem pro přesnější dataci těchto reliktů. 
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8. Použité edice pramenů  
AČ-Archiv český= Kalousek 1889; Teige 1912; Friedrich 1921 

CDB-Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemie= Friedrich 1904-07; 1912 

LC-Libri confirmationum = Emler 1879 

RBM-Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae= Emler 1882; 1890; 
1892 

RDP-Registra decimarum papalium= Tomek 1873 

RT-Reliquiae tabularum terrae= Emler 1872 

Listy= Tadra 1904 
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10.Přílohy 

10.1. Mapové přílohy 

 

Mapa zobrazující katastrální území mikroregionu Jílovišťska. 

 

Výřez z listu č. 124 Prvního vojenského mapování. Zobrazení cesty, která vede z Jíloviště přes lokalitu 
s terénními relikty. Cesta pokračuje na sever do Černošic. 
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Rekonstrukční mapa podle Z Boháče, která sleduje Všenorskou cestu (nalevo) a Slapčickou cestu (napravo). 
Převzato z: Boháč 1978, mapová příloha č. 7. 
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Rekonstrukční mapa sledující osídlení a průběh cest v mikroregionu v od 10. do konce 12. století. Převzato z: 
(Žemlička 1974, 432). 
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Rekonstrukční mapa sledující osídlení a průběh cest v mikroregionu v průběhu 13 a do počátku 14. století. 
Převzato z: (Žemlička 1974, 444). 
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Rekonstrukční mapa sledující osídlení a průběh cest v mikroregionu v průběhu 14. až do počátku 15. století. 
Převzato z: (Žemlička 1974, 458). 

 

Mapa zobrazující rekonstrukce tras cest v mikroregionu. Převzato z: (Bolina. – Klimek 2010, 105). 
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10.2. Fotografické přílohy 

 

Začátek objektu č. 2 (současná lesnická cesta, která se odděluje od příjezdové cesty z Jíloviště k chatové osadě). 
Foceno směrem od jihu 

 

Objekt č 4. 
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Detail objektů č. 6, 5 a 4. 

 

Detail objektu č. 7. 
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Počátek objektu č. 9. Napravo objekt č. 2. 

 

Průběh objektu č. 9. 
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Konec objektů č. 9 a 13. Nalevo objekt č. 2. Foceno směrem od severu. 

 

Průběh objektu č. 16. 
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Konec objektu č. 16. Napravo objekt č. 2. 

 

Pohled na nejširší část lokality.  
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Objekty č. 20 a 10. 

 

Místo styku objektů č 20 (nalevo) a 2. 
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„Kazina mohyla“. 

 

Objekt č. 2 v jižního cípu hradiště „Humenská“. 
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Objekt č. 2 v místě, kde obchází ostrožnu s hradištěm. 

 

Objekt č. 2 v místě, kde vystupuje skalní podloží na úroveň dna objektu. 
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Objekt č. 2 v podobě pěšiny, nedaleko od místa ústí Humenského potoka do Berounky. 

 

Místo konce objektu č. 2. Totožné s místem ústí Humenského potoka do Berounky. 


